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ESTEETTÖMÄSTI

Kysy myös muita 
esteettömiä  kohteitamme!

Esim. Barcelona, Berliini, Nizza
hurmaavat tunnelmallaan jokaisen.

– hinnat alk. 423,–/hlö/3vrk!

Hinnat alk. 1.352,–/hlö

Sari Kivimäen kanssa 
19. – 26.10.2014

Välimeren risteily

Hintoihin sis. Finnairin reittilennot veroineen, 
lentokenttäkuljetukset kohteessa, kaupunki-
kiertoajelu Barcelonassa, risteily, kaikki ateriat 
laivalla, verot, satamamaksut ja palvelurahat, 
laivan viihdetarjonta ja matkanjohtaja 
Sari Kivimäen palvelut.

Risteilyllä tutustut upeisiin vierailukohteisiin 
Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa. 
Laivalla pääset nauttimaan loistoristeilijän 
monipuolisista palveluista. Matkan hintaan 
sisältyy viihdetarjonta ja kaikki ateriat. 
Laivalla liikkuminen pyörätuolilla on helppoa, 
myös pore- ja pääaltaaseen pääsee 
allashisseillä.

MM-Fanimatka
Sähköpyörätuolisalibandyn
MM-kilpailuihin Müncheniin
07. – 11.08.2014

Hinnat alk. 750,–/hlö
Hintoihin sis. Finnairin reittilennot veroineen, 
esteettömät lentokenttäkuljetukset, 
majoitus 4 yötä sekä hotelliaamiaiset.
Otteluihin on vapaa sisäänpääsy.

Lähde mukaan suureen sähköpyörätuoli-
salibandyn huumaan kannustamaan 
Suomi voittoon ottelu kerrallaan, 
alkusarjan otteluista aina finaaliin saakka! 
Taatusti hyvän urheilutunnelman lisäksi 
pääset nauttimaan kesäisistä lomapäivistä  
monipuolisessa Münchenissä, joka tarjoaa 
nähtävää jokaiseen makuun.

Makusi mukaan
maailmalle
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Tunnustan. Mato-onki, pilkki, jigi… Kalastus on minun juttuni. En luokittele itseä-
ni ammattilaiseksi, sillä kalastan markettivälineillä, mutta nautin siitä tunteesta, 
kun kala nappaa. Sitä tunnetta on vaikea kokea muualla! 

Tässä lehdessä pääsemme kurkistamaan kalastusopas Juha Happosen maail-
maan. Happonen on vuosien saatossa kouluttanut kalastusoppaita ja vienyt lu-
kuisan määrän asiakkaita hyvien kalapaikkojen äärille. Tämän jälkeen kaikki onkin 
sitten riippunut kalastajasta – Happonen kun ei toisten puolesta kalasta. 

Hyvät kalavedet, niiden tunteminen ja kalastajan oma taito ovat kuin järjestötoi-
minta pienoiskoossa. On olemassa joku, jonka pitää huolehtia kalavesistä ja joku, 
jonka pitää osata huomioida olosuhteet ja opastaa kelissä kuin kelissä juuri oikei-
den kalavesien äärelle. Muussa tapauksessa kalastaja, liikkuja, ei pääse kokemaan 
sitä parasta tunnetta – kun kala nappaa tai kun hiki tippuu. 

Yhtenä VAU:n tehtävistä on toimia ”kalavesistä” huolehtivana tahona, vaikuttaa 
liikuntapaikkarakentamiseen, kuntien liikuntatoimiin, liikuntalakiin ja muihin val-
takunnan tason päätöksiin. VAU:n pitää vaikuttaa siihen, että sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-alalla opiskellaan myös liikunnan soveltamista eri erityisryhmille. Tästä 
vaikuttamistyöstä huolimatta tarvitaan aina myös oppaita, ohjaajia ja valmenta-
jia, jotka ammattilaisina osaavat ottaa olosuhteet ja liikkujien erityistarpeet huo-
mioon. 

”Kotiovelta mato ongenkoukkuun” oli yksi pääajatuksista, kun muutamia vuosia 
sitten tehtiin Esteetön luontoliikunta -kirjaa. Tämä ajatus toimii edelleen. Jokaisel-
la liikkujalla tulee olla mahdollisuus päästä liikkeelle omalta kotioveltaan. Se tar-
koittaa vaikuttamista matkapalveluihin, lähiliikuntapaikkoihin, pyöräteihin, kun-
tosaleihin, ohjaajiin, avustajiin ja moniin muihin asioihin. Tätä työtä VAU ei tee 
yksin, vaan siihen tarvitaan laaja verkosto toimijoita.  

Itse lähden kalastamaan nauttiakseni jännityksen tunteesta. Monesti kalansaalii-
na on kalojen tilalla kokemusta. Samalla otteella toivon meidän vievän yhteises-
ti vammaisliikuntaa ja -urheilua eteenpäin. Nautitaan tekemisestä, kokemukset 
karttuvat, joskus saaliina on myös mitaleja. 

Kireitä siimoja!

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA

Uutta matoa koukkuun!
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Teema TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: KARI KOIVUMÄEN KOTIALBUMI, NINA JAKONEN, LAURI JAAKKOLA

Innokas lintuharrastaja Kari Koivumäki on työuransa ai-
kana auttanut suomalaisen erityisliikunnan siivilleen.

Lintubongarin intohimolla

Näky on henkeäsalpaava. Ollaan Afrikan 
eteläkärjessä Hyväntoivonniemellä, jos-
sa Atlantti ja Intian valtameri risteävät. 
Keskellä tuhansien lintujen parvea ih-
minen tuntee pienuutensa luontoäidin 
edessä.

– Pää meinaisi seota ja sydän pysäh-
tyä, muistelee opetus- ja kulttuuriminis-
teriön erityisliikunnan suunnittelija Kari 
Koivumäki, jolle lintubongaus on rakas 
harrastus.

Hän on tehnyt linturetkiä 59 maahan 
ja nähnyt 1 847 lintulajia (tilanne maalis-
kuussa 2014). Viimeisimmät 95 lajia hel-
mikuussa Etelä-Afrikassa Kapin niemi-
maalla.

Koivumäki ei omien sanojensa mu-
kaan kilpaile muiden bongareiden kans-
sa (vaikka tietääkin heidän saldonsa). 
Hän osaa kuitenkin kertoa, että Suomes-
sa on noin 30 henkilöä, jotka ovat näh-
neet yli 2 000 lintulajia. Tuo rajapyykki ei 
enää ole kovin monen matkan päässä.

– Lintuharrastus on minulle maailman 

tärkein sivuseikka – kuten urheilu aika-
naan DDR:lle.

Erityisliikunnan 
taustahahmo
Maailman eksoottisimpiin kolkkiin vievä 
lintuharrastus on Koivumäelle hyvä vas-
tapaino toimistotyölle ministeriössä. Silti 
tuntuisi epäreilulta kutsua Koivumäkeä 
harmaaksi ministeriön virkamieheksi. 

Monimutkaisten yhteiskunnallisten 
edistysaskeleiden – kuten hyvinvoin-
tivaltion – synnyttäjät jäävät usein his-
toriakatsauksissa ansaitsemaansa pie-
nemmälle huomiolle. Koivumäellä on 
70-luvulla alkaneella työurallaan ollut 
näppinsä pelissä käytännössä kaikis-
sa merkittävissä askeleissa suomalaisen 
erityisliikunnan taipaleella, mutta medi-
aseksikkyyttä näillä asioilla on ollut vä-
hänlaisesti.

Ehkä merkittävin, ja Koivumäen omien 
sanojenkin mukaan volyymiltaan ja vai-
kutuksiltaan laajin kokonaisuus on ollut 

Suomen ainutlaatuisen erityisliikunnan-
ohjaajaverkoston luominen, ylläpitämi-
nen ja kehittäminen.

Koivumäen valmistuessa kasvatustie-
teiden maisteriksi Helsingin yliopistosta 
vuonna 1974 suomalainen erityisliikun-
ta oli vielä lastenkengissä. Se rajoittui 
lähinnä vammaisurheilujärjestöjen jär-
jestämään urheilutoimintaan sekä suu-
rimpiin kaupunkeihin keskittyneisiin yk-
sittäisiin erityisliikuntapalveluihin.

Siitä pisteestä ovat Koivumäki ja eri-
tyisliikunta kulkeneet pitkän yhteisen 
matkan.

Keskellä yötä Espoosta 
Ouluun
Helsinkiläisnuorukaisen lintuharrastus 
oli alkanut jo 60-luvulla Lauttasaaressa 
muutaman kaverin kanssa.

– Aluksi retkeily oli kai ”hyvä syy päästä 
välillä pois kotoa”, mutta sittemmin mu-
kaan on tullut aitoa ja vakavaa opiskelua, 
luonnon estetiikasta nauttimista, mat-
kailun viehätystä, paljon sosiaalisia suh-
teita, halua osallistua luonnonsuojeluun 
ja monia muita motiiveja.

Vuosien varrella Koivumäki on vihkiy-

Kari Koivumäki (oik.) hollantilais-amerikkalaisen bongausryhmän kanssa Costa 
Rican Rancho Naturalissa vuonna 2005.
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tynyt harrastukseensa vähintään samalla 
intensiteetillä kuin työhönsä suomalai-
sen erityisliikunnan parissa. Huhut ker-
tovat, että hillitty herrasmies voi häly-
tyksen tullessa singahtaa keskellä yötä 
toiselle puolelle Suomea harvinaisen lin-
nun perään. Pitääkö tämä paikkansa?

– Tämä on erittäin olennainen kysy-
mys, koska olen vuosien varrella huo-
mannut, että muut ihmiset – samalla kun 
pitävät lintuharrastajia vähän tärähtänei-
nä – taitavat välillä olla vähän kateellisia 
tuosta hullusta spontanismista, jota lin-
tuharrastajat edustavat.

– Voi kuulostaa älyttömältä ajaa kes-
kellä yötä tulleen lintuhälyn takia Es-
poosta Ouluun ja olla täysin epävarma 
siitä, onko lintu enää paikalla, kun saavut 
perille, mutta siihen liittyy samalla tiettyä 
jännitystä.

Eli kyllä, Kari Koivumäki on karannut 
lintujen perään paitsi sängystään keskel-
lä yötä myös muun muassa parturintuo-
lista puolivälissä hiustenleikkausta.

Ainutlaatuinen 
”kaksoisjärjestelmä”
Koivumäen työura alkoi 70-luvun puo-
livälissä Liikuntatieteellisessä Seurassa 
(LTS), jonka rooli suomalaisen erityislii-
kunnan kehittämisessä on ollut merkit-
tävä.

– LTS:ssa pohdittiin liikuntakulttuuria 
laajasti, ja pohdinnan tuloksena oli, että 
eniten liikunnasta hyötyvä väestönosa 
oli lähes kokonaan liikunnan ulkopuolel-
la. Tätä tilannetta täytyi muuttaa, Koivu-
mäki sanoo.

LTS toimi tiiviissä kontaktissa ope-
tusministeriön kanssa. Kun ministeriö 
asetti vuonna 1980 Erityisryhmien lii-
kuntatoimikunnan pohtimaan erityislii-
kunnan kehittämistä, nimettiin Koivu-
mäki 12-henkisen komitean sihteeriksi. 
Tästä ryhmästä Koivumäki nostaa esiin 
mm. Jyväskylän yliopiston professorit 
Eino Heikkisen ja Ulla Lahtisen sekä 
vammaisurheilun ”grand old manin” 
Veikko Puputin.

– Tehtiin analyysi, että liikunta-alalla 
tarvitaan erityisliikuntaan erikoistuneita 
spesialisteja. Tätä myötä ryhdyttiin myös 
kehittämään liikunnanopettaja- ja liikun-
nanohjaajakoulutuksiin erikoistumislin-
joja, joilla on ollut hyvin tärkeä merkitys 
alan kehittämisessä.

Vuonna 1984 kuntiin palkattiin en-
simmäiset erityisliikunnanohjaajat. Voi-
makkaan talouskasvun aikana 80-luvun 

Kari Koivumäki veti lintubon-
gaussession Porin Yyterissä kesäl-
lä 2013 järjestetyn kansainväli-
sen esteettömän luontoliikunnan 
seminaarin yhteydessä.
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Teema

lopulla ja 90-luvun taitteessa erityislii-
kunnanohjaajan virka perustettiin yli 80 
kuntaan. Tänä päivänä erityisliikunnan-
ohjaajia on Suomessa vajaa sata.

Kansainvälisesti ainutlaatuiseksi suo-
malaisen erityisliikunnanohjaajajärjes- 
telmän tekee sen kuntavetoisuus. 
Useimmissa muissa maissa – jopa 
Ruotsissa – on pitkälti luotettu kolman-
nen sektorin kantavan vastuun erityis-
ryhmien liikuttamisesta. Suomessa 
lähdettiin ajamaan kaksilla vankkureil-
la. Erityisliikuntaa järjestävät yhtäältä 
seurat, yhdistykset ja järjestöt, toisaal-
ta kunnat itse erityisliikunnanohjaajien 
johdolla. Toimiva malli on herättänyt 
runsaasti kiinnostusta ulkomailla. 

Esteettömyys lähellä 
sydäntä
90-luvun alku, vaikka taloudellisesti vai-
keaa aikaa olikin, toi Koivumäelle rie-
mukkaan mahdollisuuden yhdistää työ 
ja harrastus, kun hän teki yhdessä ark-
kitehti Irma Verheen kanssa Esteettä 
luontoon liikkumaan -kirjaa.

– Olin erittäin motivoitunut, koska työ 
esteettömyyden hyväksi on hienoa maa-
ilman parantamista. Yksi vammaisliikun-
taliikkeen hienoimmista saavutuksista 
on ollut se, että tämä liike on antanut 
vahvan panoksen esteettömyyden ke-
hittämiseen, joka taas on laajempi yh-
teiskunnallinen tavoite.

Koivumäen yksi parhaista lintuharras-
tuskavereista on henkilö, jolla on pitkään 
ollut selkärankareuma. Hänen kanssaan 
Koivumäki on yhteisillä retkillä monet 
kerrat pohtinut myös luontoliikunnan 
esteettömyyskysymyksiä.

– Esteettömän luontoliikunnan alueel-
la Suomi on monien mahdollisuuksien 
maa ja esimerkiksi kesällä 2013 Porin Yy-
terissä järjestetty esteettömän luontolii-
kunnan kansainvälinen seminaari oli oi-
kein hyvä menestysetappi.

– Ajattelen, että lapset, luonto ja taide 
ovat ykkösasioita. Jos toimit urheilussa ja 

liikunnassa, niin humanistina täytyy yrit-
tää pitää huolta ihmisestä. Onneksi ur-
heilu ja liikunta näin pääosin tekevätkin, 
koska liikunnan terveysvaikutukset ovat 
erittäin suuret.  

Ylläpitäjä, kehittäjä, 
suojelija
Nykyisessä työssään erityisliikunnan 
suunnittelijana Koivumäki on ollut yl-
läpitämässä ja kehittämässä, ajoittain 
vaikeina taloudellisina aikoina jopa 
suojelemassa suomalaista erityisliikun-
nanohjaajajärjestelmää.

– Vain muutamassa kunnassa tuli ta-
kapakkia ja jokunen erityisliikunnanoh-
jaajan vakanssi lakkautettiin 90-luvun 
alun taloustaantumassa, mutta niistäkin 
moni on sittemmin perustettu uudel-
leen, Koivumäki toteaa ja painottaa, että 
hyvin organisoitu erityisliikunta tuo sel-
keitä säästöjä terveydenhuollon ja kun-
toutuksen menoissa.

Kun taas eletään taloudellisesti vaikei-
ta aikoja, kohtaavat erityisliikunnanoh-
jaajat kunnissa jälleen uusia haasteita. Ei 
niinkään uhkaa pestin lakkauttamisesta 
kuin painetta työnkuvan laajenemisesta 
käsittämään esimerkiksi maahanmuut-
tajien, syrjäytymisvaarassa olevien ja lii-
kalihavien liikuttamisen.

– Mielestäni toimenkuvien ydin pitää 
säilyttää sellaisena, että peruspohja säi-
lyy vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja 
ikäihmisten liikunnan ohjauksessa ja or-
ganisoinnissa. Toimenkuvien laajennus 
ei saisi viedä liian kauas ytimestä, mutta 
toisaalta voidaan kyllä antaa huomiota ja 

tukea myös muille ryhmille, jos kompe-
tenssia on.

Erityisliikunnanohjaajien työtä seu-
rataan opetus- ja kulttuuriministeriös-
sä säännöllisesti. Tulosanalyysi tehdään 
neljän vuoden välein, seuraava valmis-
tuu tänä kesänä.

Koivumäki nostaa muiksi suuriksi ke-
hitysaskeleiksi työuransa aikana mm. 
erityisliikunnan korkeakouluopettaji-
en verkoston muodostumisen, vam-
maisurheilun kokonaistoiminnan ke-
hittymisen ja merkityksen kasvun sekä 
ikäihmisten liikunnan kattavan toimin-
tajärjestelmän organisoinnin Ikäinsti-
tuutin johdolla.

Kari Koivumäen työura on kulkenut 
käsi kädessä suomalaisen erityisliikun-
nan ja vammaisurheilun kehityksen 
kanssa. Koivumäki on kuitenkin jo ylit-
tänyt 60 ikävuoden rajapyykin, ja jossain 
vaiheessa vastaan tulee tilanne, että an-
siokas työura päättyy. Eikö silloin ole vaa-
rana, että lintuharrastus vie kokonaan 
mennessään?

– Onneksi kolme lastenlasta tuovat sen 
tilanteen, ettei voi olla koko aikaa lintu-
retkellä, kun heistä pitää huolehtia. Toi-
saalta heistä voi saada hyviä retkikave-
reita jo aika pian…

– Lintuharrastajissa on mukana hy-
vin monenlaisia ihmisiä, ja voimme 
jopa lähteä siitä, että lähes jokainen ih-
minen on jonkin sortin lintuharrastaja 
esimerkiksi kesämökillään. Sitten on 
meitä, jotka olemme antaneet ”pirulle 
pikkurillin, mutta se vei koko käden”. 
Haittaaks se?.

Suomen Invalidien Urheiluliiton pitkä-
aikaisen toiminnanjohtajan Pertti Pou-
sin ja Kari Koivumäen yhteinen historia 
suomalaisen vammaisurheilun parissa 
kantaa vuosikymmenten taakse. Kuva 
vuoden 2012 Paralympiapäivästä Hel-
singistä.
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Kolumni

Kevät ja kesä ovat parasta aikaa, kun aurinko paistaa ja voi liikkua ulkona. 

Pidän yli kaiken pyöräilystä, ja kilometrejä kertyy kesän aikana paljon. Teen lyhkäsiä ja pitkiä 
lenkkejä. 

Rullaluistelu on tosi kivaa. Myös luistelen sauvojen kanssa ja välillä ilman. Luistelulenkeillä 
on ihana pysähtyä välillä ja katsella kaunista luontoa, ja jos luistelee kaupungissa, niin auto-
jen ja ihmisten menoa.

Mökillä uiminen on nastaa, kun voi polskia vaikka koko päivän. 

Meillä on tapana aina pitää mökkikisojakin. Niihin kuuluu kuulantyöntö, tarkkuusheitto, 
juoksukisa ja uinti.

Hyvää kevättä ja kesää kaikille lukijoille!

MARJA-LEENA HÄKKÄNEN 
SPECIAL OLYMPICS -YLEISURHEILIJA

Parasta aikaa, 
kun aurinko paistaa

 ” Luistelulenkeillä 
on ihana pysähtyä 
välillä ja katsella 
kaunista luontoa, 
ja jos luistelee 
kaupungissa, niin 
autojen ja ihmisten 
menoa.”
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Teema

Kuohuva koski peittää allensa lähiliikenteen me-
lun. Metsän oksat rasahtelevat rantaviivaa lähes-
tyessä. Uistin solmitaan siimaan tottunein ottein, 
ja ensimmäinen heitto sinkauttaa auringossa kim-
meltävän syötin kosken keskelle. Kalaonnea on se, 
että tästä hetkestä osaa nauttia.

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Kalaonnea Happosen tapaan

Vilppulankosken rantaviivaa seurates-
sa vastaan tulee kaksi reunoin varustet-
tua kalastuslaituria. Laiturit rakennettiin 
90-luvun loppupuolella kalastusopas 
Timo Koikkalaisen ja Juha Happosen 
aloitteesta. Laiturit on suunniteltu es-
teettömiksi ja ne on rakennettu kosken 
parhaisiin kalastuskohtiin. 

– Joku siellä nappasi, kalamies Hap-
ponen sanoo ja hymyilee. 

Happonen on kalastanut pienestä 
pojasta saakka, eikä kalainto ole vuosi-
kymmenien saatossa hellittänyt. 

Kokeneen kalamiehen ei tarvitse kau-
an heitellä ennen kuin ensimmäinen 
järvitaimen tarttuu syöttiin.

– Tämä on hienoa, Happonen huu-
dahtaa.

– Tämä on niin hienoa!
Taimen vedetään rantaan ja pääste-

tään sitten hellin ottein takaisin kos-
keen. Tällä kertaa tärkeintä ei ole saaliin 
saaminen vaan kalastuksesta nauttimi-
nen.

Iktyoterapian uranuurtaja
Happonen on kalastusalan ammatti-
lainen ja työskennellyt päätoimisena 
kalastusoppaana Pirkanmaalla Vilppu-
lassa vuodesta 1995 saakka. Ennen ka-
lastusoppaaksi ryhtymistä Happonen 
työskenteli kunto-ohjaajana ja erikois-

tui liikuntarajoitteisten kanssa toimimi-
seen.

Happonen suoritti virallisen kalastus-
oppaan tutkinnon vuonna 2006, mutta 
vankkumaton kalastustaito ja kalatieto 
ovat tulleet ennen kaikkea puhtaasta 
intohimosta ammattiin. 

Happosen kalataituruus ja työtausta 
erityisliikunnan ohjaajana toivat hänet 
iktyoterapian, vesiterapian, pariin 90-lu-
vun lopulla. Hänestä on sittemmin tul-
lut alansa uranuurtaja. 

Suomessa kehitetty iktyoterapia 
merkitsee sanatarkasti käännettynä 
kalastuksen tai kalan avulla hoitamis-
ta. Terapia perustuu veden hoitavaan 
luonteeseen, ja hoito koostuu käytän-
nössä ajan viettämisestä veden äärellä 
muun muassa kalastuksen parissa. 

Virtaavan, tyynen tai aaltoilevan ve-
den voimaa on vaikea selittää, sillä 
luonnon rauhoittavan vaikutuksen voi 
vai tuntea.

– Veden äärellä ollessa ihminen yksin-
kertaisesti tuntee oman pienuutensa, 

Va
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ke
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Happonen luonnehtii. 
Luonnon eheyttävän vaikutuksen rin-

nalla kalastuksen tuoma onnistumisen 
tunne tuo luonnossa olemiseen elä-
myksellisen syvyyden. Happosen vetä-
mät ryhmäkalastukset koostuvat noin 
10–30 hengen ryhmistä ja kalareissulla 
on kalastajien lisäksi mukana aina tar-
vittava määrä avustajia sekä kalaop-
paita. Kalastusta harrastetaan erityis-
liikuntaan suunnitelluilta laitureilta ja 
veneestä. Kalastusvälineinä hyödynne-
tään sekä perinteistä mato-onkea, veto-
uistelua että heittokalastukseen sovel-
tuvia virveleitä.

Iktyoterapia sopii erityisliikkujille ja 
kuntoutusta ja mielenterveyshoitoa 
tarvitseville henkilöille, sillä kalastus-
paikat ja tavat valitaan aina tilanteiden 
ja kalastajien kykyjen mukaan. Happo-
nen kertoo kalastusretkiltä saamansa 
palautteen olevan lähes poikkeukset-
ta positiivista. Ennakkoon innottomasti 
kalaretkeen suhtautunut osallistuja pa-
laa lähes poikkeuksetta kalasta posket 
hehkuen ja silmät säteillen. 

Kalastusvinkkejä
Paras kalastusaika on Happosen mie-
lestä ehdottomasti keväällä ja kesällä 

Näppäile nettiin
Lisätietoa Juha Happosen kalastusret-
kistä: www.happonen.info

Esteettömät kalalaiturit Suomen 
Vapaa-ajankalastajien sivuilta: 
www.vapaa-ajankalastaja.fi

InfoJuha Happosen 
savustettu taimen
Tarvitset: 
- Savustusuunin, myös sähköinen sa-
vustusuuni käy.
- Noin yhden kilon taimenen tai kirjo-
lohen
- Savustukseen tarkoitettuja leppäpu-
ruja
- Kaksi palasokeria

Tee näin:
- Perkaa kala.
- Levitä savustusuunin pohjalle leppä-
puruja ja laita joukkoon kaksi sokeripa-
laa. Sokeri antaa kalalle hyvän värin ja 
pikantin maun.
- Aseta kala uuniin ja paista noin 35 mi-
nuuttia tai kunnes kala on kypsä.
- Nauti esimerkiksi perunoiden, smeta-
nan ja vihreän salaatin kera.

säiden ollessa suotuisat ja kalojen ak-
tiivisia. Vaikka Happosta kokeneempaa 
kalamiestä saa etsiä, ei kokemuskaan 
takaa saaliita. 

– Luonnon olosuhteille ei tietenkään 
voi mitään. Suurin kalastajan kohtaama 
haaste on siellä veden alla. Kala on se 
viimeinen tuomari.

Hyvän kalaoppaan tunnistaa luotet-
tavuudesta, osaamisesta ja järjestel-
mällisyydestä. Pelkkä kala- ja kalastus-
tuntemus ei riitä, sillä kalaoppaan on 
osattava tuoda oppinsa käytäntöön. 
Kalaretkillä turvallisuus on ensisijaisen 
tärkeä ja vaaratilanteisiin suunnitellaan 
toimintasuunnitelma etukäteen. Kaloja 
ja luontoa kohdellaan aina kunnioitta-
vasti.

Vaikka tämän päivän saaliit pääste-
tään takaisin koskeen kasvamaan, on 
kala Happosen perheen herkku. Lähive-
sistöistä nousee järvitaimenta, harjus-
taimenta, istutettua kirjolohta, kuhaa, 
ahventa, haukea, toutainta sekä särki-
kaloja. Kalamiehen ehdoton suosikki on 
kaunis ja maukas taimen, joka pääsee 
oikeuksiinsa erityisesti savustettuna.

– Itse savustettu taimen – se on ma-
kuelämys!.
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Teema

Aj
as

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

Jos metsään haluat mennä nyt?
Maamme puhdas, kaunis ja monipuolinen luonto vilistää ikkunan ohi kun 
istun junassa. Me suomalaiset olemme luontokansaa. Haluamme suojella 
Saimaan norppaa ja seurata kiimaisen uroslohen selviytymistä ohi kalasta-
jien pyydysten Torniojoen sivulatvoille. Puntaroimme säätä, ja sitä lähtisikö 
ladulle, laskettelemaan vai kalaan.
 
Luonto voimaannuttaa. Kunpa vain ”kaikki” pääsisivät. Tämän haasteen 
kohtasin, kun aloitin vammaisjärjestössä työni 20 vuotta sitten. Tapasin 
paljon eritavalla vammautuneita, joille luonto on tärkeä. Oma muuttunut 
toimintakyky, villi luonto ja siinä selviäminen askarruttavat vammaista liik-
kujaa. Voinko kalastaa, entäs jos kaadun tai tipahdan veneestä, miten tasa-
painoni riittää hiihtämiseen ja pääsenkö omin voimin ylös metrisestä Lapin 
hangesta? Nuotiokin pitäisi kyhätä yksikätisenä, sillä eihän se ole eräretki 
eikä mikään, jos ei mies nokipannukahvia keitä ja jätkän kyrsää nuotiolla 
käristä.
 
Aloin järjestämään luontokursseja, joissa voi turvallisesti kokeilla omaa toi-
mintakykyään luontoharrastusten parissa. Väsyin, nauroin ja taisinpa itkeä 
tirauttaakin. Kokemusoppiminen ja elämys luonnossa, ohikiitävä hetki, joka 
jää pysyvästi mieleen, tekeminen ja tunne, kipu ja riemu saavutuksesta. Vii-
me kädessä kysymys on elämänhallinnan tunteen palautumisesta, jossa 
yksilö uskaltaa ottaa haasteita vastaan, käyttää ongelmanratkaisukykyään 
ja kehittää sitä. Onnistunut kokemus antaa meille aktiivisia rooleja. Yksi on 
kalastaja, toinen hiihtäjä ja kolmas hyvä tulivahti. Sen jälkeen olemme val-
miimpia kohtaamaan uusia haasteita.

Junan ikkunassa kainuulainen korpimaisema on vaihtunut Saimaan kallio-
rantojen ohikiitäviksi lupauksiksi. Niinpä niin, luonto se siinä tarjoaa meille 
jokaiselle jotakin. Esteettisiä elämyksiä, sen kauneutta ja pieniä yksityiskoh-
tia. Tai toiminnallisia elämyksiä, kuten melontaa ja patikointia. Myös psyyk-
kisiä elämyksiä, kuten hiljentymistä ja rauhoittumista.  Loppujen lopuksi 
meillä on vain kusiaisen oikeudet, kuten Kainuun suuri filosofi Konsta Pylk-
kerö totesi. Ymmärtääksemme luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta on mei-
dän mentävä sinne kusiaisen oikeuksin. Nähdään metsässä.

TEKSTI: 
RISTO LAPPALAINEN, 
AIVOLIITON JÄRJESTÖ-
SUUNNITTELIJA,
SINISTEN METSIEN MIES
KUVA: MIKKO LAHIKAINEN
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lehti-
katsaus

Tällä palstalla seurataan 
vammaisurheiluun liitty-
vien aiheiden käsittelyä 
meillä ja muualla.

Tiesitkö
että

Tällä palstalla tarjoillaan 
tietoiskuja lehden teemaan 
liittyvistä vammaisurheilun 
ja -liikunnan aihealueista.

Tiesitkö, että...
Esteettömät luontoreitit
Tiesitkö, että Suomessa on lähes 7 000 kilometriä ylläpidettyjä retkeilyreittejä ja luonto-
polkuja. Tästä kilometrimäärästä vain pieni murto-osa on pyörätuolinkäyttäjille soveltu-
vaa esteetöntä reittiä. Suomesta löytyy kuitenkin jopa 70 luontokohdetta, -keskusta tai 
palvelupistettä, joissa on esteettömiä reittejä. Kohteet ovat helposti löydettävissä osoit-
teesta www.luontoon.fi/retkikohteet (–> Hae retkikohdetta –> Esteettömät kohteet). Si-
vustolta löytyvät myös yksityiskohtaiset kuvaukset kohteista, joten se on suureksi avuksi 
retkikohteen valinnassa.

”Liikun vieläkin, sillä voi-
mistelen joka päivä. Kun 

harrastin aktiivisesti hiihtoa, 
treenasin yli tuhat kilometriä 
joka talvi. Hienoa, että mei-
tä paralympiaurheilijoitakin 
muistetaan.”

Kolme 
uutta 
Kunnia-
galleriaan Miksi paralympialaiset?

Vuoden 1976 hiihtoviestin paralympiakultamitalisti, sotaveteraani Otto 
Malkki, 94, valittiin Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleriaan 
yhdessä näkövammaisten paralympiamitalistien Kirsti Pennasen ja 
Timo Pulkkisen kanssa. Warkauden Lehti 22.2.2014

”Paralympialaiset ovat hie-
no urheilutapahtuma, mut-

ta miksi ne järjestetään irrallaan 
olympialaisista? Ylipäänsä, miksi 
pitää olla erikseen vammaisurhei-
lu? Miksi vammaiset ja vammatto-
mat eivät urheile samoissa tapah-
tumissa?”

Toimittaja Jari Kupila pohtii vammaisurheilun asemaa urheilu-
maailmassa. Urheilulehti 11/2014

Esteettömien reittien kriteerit
Tiesitkö, että esteettömille luontoreiteille on kak-
si luokitusta: esteetön reitti ja vaativa esteetön 
reitti. Osoitteesta www.suomenlatu.fi/reittiluo-
kittelu löytyvä kriteeristö on suunnattu enim-
mäkseen pyörätuolia tai muuta liikkumisen apu-
välinettä käyttäville henkilöille. Esteettömällä 
reitillä pyörätuolinkäyttäjän tulee pystyä kulke-
maan itsenäisesti kelaten. Vaativalla esteettömäl-
lä reitillä on vaikeakulkuisempia osia ja suurem-
pia kaltevuuksia. Näkövammaisten henkilöiden 
osalta todetaan lyhyesti, että heille suunnatuilla 
reiteillä tulee olla polkujen reunalla kaiteet, reu-
napuut tai vastaavia näkövammaisten orientoitu-
mista helpottavia rakennelmia. 

Esteetön reitti (yläkuva) ja 
Vaativa esteetön reitti.

Kriteeristö uudistuu
Tiesitkö, että luontoreittien esteettömyyskriteeristöä uudistamaan on nimetty Invalidilii-
ton Esteettömyyskeskuksen (ESKE) vetämä työryhmä, jonka tavoitteena on luoda kartoi-
tusohje- ja lomake luontoreittien esteettömyyden kartoittamiseen ESKEH-menetelmän 
avulla. ESKEH-menetelmä käsittelee esteettömyyttä laajasti koko väestön kannalta. 

Pyörätuolireitti

Ruskea väri: PMS 175 -  000 / 082 / 085 / 062
Sininen väri: PMS 300 -  098 / 050 / 000 / 000

Ruskea väri: PMS 175 -  000 / 082 / 085 / 062
Sininen väri: PMS 300 -  098 / 050 / 000 / 000

Vaativa pyörätuolireitti
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Teema TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: VAU:N ARKISTO, NINA JAKONEN

Yhä useampi aiemmin itseään pelkkänä sunnuntai-
kuntoilijana pitänyt rohkaistuu asettamaan tavoitteita 
juoksuharrastukselleen. Tämä on johtanut siihen, että 
puolimaratoneilla ja jopa täysmaratoneilla on riittänyt 
runsaasti osallistujia ympäri Suomen.

Maraton – itsensä ylittäminen 
on avointa kaikille

Siinä missä yhtäällä kauhistellaan nuor-
ten suomalaisten liikkumattomuutta, 
toisaalla ihastellaan suomalaisten viime 
vuosikymmenen aikana kasvanutta in-
toa juoksuharrastusta kohtaan.

– Suomessa on juoksubuumi, ei varsi-
naisesti niinkään maratonbuumi. Juok-
sun harrastajien määrä on edelleen kas-
vussa. Noin 630 000 henkilöä harrastaa 
juoksemista ja maratonin juoksee vuo-
sittain noin 14 000 henkilöä, kertoo Suo-
men Urheiluliiton juoksu- ja maraton-
koulupäällikkö Kari Ahonen, joka toimii 
myös Turussa juostavan Paavo Nurmi 
Marathonin projektipäällikkönä.

Erityisryhmien osalta ei ole eksakteja 
lukemia harrastaja- ja osallistujamääris-
tä, mutta mutu-tuntuma esimerkiksi nä-
kövammaisten henkilöiden piirissä on, 
että pitkien matkojen ja jopa maratonei-
den harrastaminen on hieman lisäänty-
nyt.

Opas ilmaiseksi

Näkövammaisten henkilöiden osalta 
pelkkä juoksusta innostuminen ei vie-
lä riitä juoksutapahtumaan osallistu-
miseen, vaikka kunto olisikin kohdal-
laan. Tarvitaan myös opasjuoksija, jonka 
kanssa olisi hyvä päästä myös harjoit-
telemaan ennen h-hetkeä. Lisäksi itse 
juoksutapahtuman on oltava sellainen, 
että se ottaa huomioon näkövammai-
sen juoksijan erityistarpeet. Tämä puoli 
on Suomessa pääasiallisesti kunnossa.

– Vastaanotto on lähes poikkeuksetta 
ollut erittäin positiivinen. Käytäntö on 
ollut se, että opasjuoksija saa osallistua 
maksutta, kertoo näkövammainen Jari 
Mikola, joka juoksi ensimmäisen puoli-
maratoninsa vuonna 2011 ja on sittem-
min juossut kolme puolikasta ja kaksi 
täyttä maratonia.

Myös Kari Ahonen vahvistaa, että 

esimerkiksi Paavo Nurmi Marathonil-
le näkövammaisten juoksijoiden opas 
pääsee maksutta. Hän kertoo, että yksi 
tapahtuman vakio-osallistujista on  Lie-
don Lujaa edustava näkövammainen 
Tuija Lehtonen. Näkövammaisten 
osalta pitkät juoksut vaikuttavat olevan 
miespainotteinen harrastus, mutta Leh-
tonen on erittäin aktiivinen poikkeus. 

Mikola vinkkaa pitkistä matkoista kiin-
nostuneita näkövammaisia henkilöitä 
etsimään opasjuoksijaa Juoksufoorumi.
fi-keskustelupalstan kautta. Sieltä hän 
on itse löytänyt molemmat vakituisina 
oppainaan toimineet henkilöt.

Näkövammaisille juoksijoille voi olla 
hankalaa ja ahdistavaa sompailla suur-
ten juoksijamassojen keskellä, vaikka 
opas apuna onkin. Tästä kertoo kärsi-
neensä mm. varkautelainen Timo Pulk-
kinen, joskin vain ulkomailla isommissa 
massamaratoneissa. Pulkkinen ei ni-
mittäin ole mikään maratonharrasteli-
ja, vaan suomalaisten näkövammaisten 
maratonjuoksijoiden epävirallinen Suo-
men ennätysmies. Hän on juossut perä-
ti 36 maratonia ja voitti pronssia vuoden 
1992 Barcelonan paralympiamaratonil-
la.

Järjestelykysymys
Liikuntavammaisten pitkän matkan har-
rastajien kohdalla puhutaan lähinnä 
proteesijuoksijoista, pyörätuolikelaajis-
ta ja käsipyöräilijöistä. Suomesta löytyy 
jonkin verran käsipyöräilijöitä, joilla olisi 
kiinnostusta osallistua maratontapahtu-
miin, koska pyöräilykilpailuissa ajettavat 
matkat ovat harrastelijoille usein turhan 
pitkiä.

Suomen tunnetuimman käsipyöräili-
jän, kansainvälisellä tasolla kilpailevan 
Jani Peltopuron ei tarvitse kilpailumat-
kojen pituuksista juuri välittää. Hän kui-
tenkin ottaisi mielellään osaa myös ma-
ratoneille, jos sellaisia vain olisi tarjolla.

– On hyvin yleistä kansainvälisillä 
maratoneilla, että kisan yhteydessä on 
myös luokka käsipyöräilijöille. Suomen 
surullinen tilanne on se, ettei kisoja ole. 

Vielä vuonna 2003 
Porvoon maratonin 
lähdössä näytti tältä.
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Pohjois-Suomen pojat ovat käyneet Ro-
vaniemen maratonilla, sinne ovat otta-
neet mukaan, Peltopuro kertoo.

Hän harmittelee etenkin Porvoon ma-
ratonin tilannetta. Tapahtuma oli pit-
kään Porvoon Invalidien järjestämä, ja 
tuolloin liikuntavammaiset osallistujat 
otettiin luonnollisesti hyvin huomioon.

Tapahtuma siirtyi Porvoon Urheili-
joiden järjestettäväksi vuonna 2010, ja 
vuotta myöhemmin tippuivat käsipyö-
räilijöiden ja pyörätuolikelaajien luokat 
ohjelmasta. Perusteluna käytettiin sil-
loin reitinmuutosta, ja sama perustelu 
pätee edelleen, kun tapahtuman nimek-
si on vaihtunut Porvoon Mitalla.

– Reitti on pääosin hiekkapintainen 
ja kapea, joten millään välineellä ei ole 
mahdollista osallistua, vahvistaa Jari 
Uusitalo Porvoon Urheilijoista.

Tämä on yleinen selitys myös muissa 
suomalaisissa maratontapahtumissa. 
Rovaniemen maratonilla käsipyöräilijöi-
den luokka on kuitenkin ollut mukana jo 
noin vuosikymmenen.

– Käsipyöräilijät lähtevät 15 minuut-
tia ennen muita. Heidän kärjessään ajaa 
moottoripyörä, joka varmistaa sen, että 
liikenteenvalvojat ovat ajan tasalla, ker-
too kilpailunjohtaja Olli Tiuraniemi.

– Osallistujia saisi olla nykyistä enem-
män, koska turvallisuudesta vastaami-
nen edellyttää järjestäjiltä tarkkuutta. 
Käsipyöräilijöiden vauhti on kova, joten 
liikenteenvalvonnassa pitää noudattaa 
erityistä tarkkuutta. Lisäksi reitti pitää 
tarkistaa, että siellä ei ole irtokiviä, koska 
renkaat rikkoutuvat varsin helposti, hän 
jatkaa.

”Elämän temppu”
Elinsiirron saaneille pitkien matko-
jen juokseminen voi olla terveysris-
ki. Esimerkiksi elinsiirron saaneiden 
kansainvälisissä arvokilpailuissa pisin 
kilpailumatka on viisi kilometriä, ns. mi-
nimaraton, eikä sekään sovellu ihan ke-
nelle tahansa kilpailijalle.

Myöskään kehitysvammaisia pitkän 
matkan juoksijoita ei ole Suomessa pit-
käksi jonoksi asti. Oululainen Kai Kol-
jonen on juossut urallaan useita puo-
limaratoneita, ja vuonna 2012 Oulun 
Terwamaratonilla hän toteutti pitkäai-
kaisen unelmansa juosta kokonainen 
maraton.

– Olihan se elämän temppu! Yhden 
kerran sen sain juostua ja se saa riittää. 
Maraton on hyvin tekninen juttu. Siinä 
pitäisi olla melkein avustaja matkassa 

huolehtimassa tankkauksesta ja muus-
ta, Koljonen sanoo.

– Ensimmäiset 21 kilometriä meni tie-
tenkin kuin ei mitään, koska olin juos-
sut monet kerrat puolimaratonin ja ne 
on minulle ihan iisibiisijuttuja. Yli 30 ki-
lometrin kun oli mennyt, niin ajattelin, 
että enää 10 kilometriä, nyt ei luovuteta!

Maaliin tulon osalta hän muistaa vain 
naishenkilön kutsuneen häntä tule-
maan maaliviivan yli.

– Maaliviivan ylittäminen oli yhtä 
mahtava tunne kuin olla ykkösenä kor-
keimmalla korokkeella. Mutta sen jäl-
keen kävikin niin, että meinasin mennä 
vähän huonoon happeen. 

Koljonen on äärimmäisen tyytyväinen 
saavutettuaan elämäntavoitteensa. Hän 
kuitenkin lupasi itselleen pyhästi, että 
pitäytyisi jatkossa hieman lyhemmillä 
matkoilla.

Puolimaratonista ja sitä lyhemmistä 
juoksumatkoista kannattaa itse kunkin 
aloittaa ennen kuin siirtyy maailman 
kuuluisimmalle juoksumatkalle, mara-
tonille. 

Se on matka, jota tulee kunnioittaa, 
terveesti vähän pelätäkin. Mutta se on 
myös matka, jonka taittamisen tavoitte-
lu on erinomainen tavoite..

Kai Koljosen tyylinäyte Special Olym-
pics Kesämaailmankisoista Ateenasta 
vuodelta 2011.
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Teema TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Seitsemän vuoden takainen sydänsiirto antoi varkau-
telaiselle metsämiehelle Seppo Solehmaiselle mah-
dollisuuden nauttia harrastuksestaan entistä täysipai-
noisemmin.

Metsämiehen uusi alku

Iso osa Solehmaisen elämästä kului sy-
dänvaivojen varjossa. Hänen kaltaisel-
leen ulkoilmaihmiselle sairasvuoteella 
vietetty aika on ollut erityisen raskasta. 
Epätietoisuus kunnon säilymisestä pai-
noi aina vuonna 2006 suoritettuun sy-
dämensiirtoon saakka.

Vuonna 1983 Solehmaisella diag-
nosoitiin familiaarinen hyperkoleste-
rolemia. Se on Suomessa valitettavan 
yleinen periytyvä sairaus, jonka seu-
rauksena ”kolesterolit nousee, vaikka 
jättäisi rasvaiset tarinatkin pois”, kuten 
Solehmainen itse luonnehtii.

Metsästys on Solehmaiselle niin rakas 
harrastus, ettei se keskeytynyt, vaikka 
sairaus veti miehen heikkoon happeen.

– Metsässä seistä tuputin tai istuin 
repulleni ja odottelin jänistä. En paljon 
pystynyt liikkumaan, mutta ulkona olin, 
Solehmainen kertoo.

Hänelle tehtiin ohitusleikkaus ensim-
mäisen kerran vuonna 1984 ja toisen 
kerran vuonna 1994. Aina ennen ohi-
tusleikkausta kunto meni niin heikoksi, 
että Solehmainen pystyi hädin tuskin 
kävelemään lyhyitäkään matkoja. Kol-
mannen kierroksen päätteeksi hän sai 

sydänsiirron ja elämänlaatu parani.
– Sen jälkeen liikunta on lisääntynyt 

huomattavasti, Solehmainen toteaa 
ja sanoo harrastavansa metsästyksen, 
kalastuksen, marjastuksen ja halon-
hakkuun lisäksi nykyään sauvakävelyä, 
jumppaa, kuntosalia sekä salibandya 
porukassa, jossa on mukana entisiä Var-
kauden WP 35:n jääpalloilijoita.

Syksyä odotellessa
Metsästys on kuitenkin se suurin intohi-
mo. Solehmaisen metsästyskausi alkaa 
syyskuussa hänen palattuaan vaimonsa 
kanssa Haukiveden kesäasunnolta Var-
kauteen.

– Meillä on sellainen metsästysseura 
Kattilakunta, jossa meillä on kahdeksan 
miestä, yksi iso kymmenen litran katti-
la ja oma kokki. Kierretään jänismetsällä 
Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-
Karjalassa, siinä saattaa neljä viisi päivää 
mennä yhdellä reissulla.

Syksyn edetessä alkaa hirvestyskausi. 
Solehmainen kuuluu Itä-Pohjan Erämie-
hiin, jossa on reilu 80 jäsentä. Hirvimet-
sällä vietetään lauantait ja sunnuntait, 
jonka jälkeen menee yksi päivä lihan-

leikkuussa ja vielä toinen lihankäsitte-
lyssä. Siinä on eläkeläiselle melkein työ-
viikon mittainen rupeama.

– Olen ampunut kaksi hirveä sydän-
siirron jälkeen, mutta nyt olen enem-
mänkin keskittynyt hirvihavaintokortti-
en täyttämiseen eli kynähommiin sekä 
kaadettujen hirvien kuljettamiseen nyl-
kypaikalle.

Havaintokorttien täyttäminen on tär-
keä osa hirvestystä, sillä tehtyjen ha-
vaintojen ja kaadettujen hirvien pohjal-
ta lasketaan hirviporukoille kaatoluvat 
seuraavalle syksylle. Pyrkimys on, että 
hirvet eivät pääse alueelta tyystin lop-
pumaan, mutta niitä ei myöskään saa 
jäädä liikaa metsää tuhoamaan ja autoi-
lijoiden eteen juoksemaan.

Solehmainen sanoo, ettei ole oikein 
koskaan ollut erityisen kilpailuhenkinen 
tyyppi. Siksi hän ei ole esimerkiksi vie-
lä lähtenyt Sydän- ja keuhkosiirrokkaat 
ry:n arvokilpailumatkoille, joista seuraa-
vana olisivat vuorossa heinäkuun EM-
kilpailut Liettuan Vilnassa. Solehmainen 
kuuluu SYKE ry:n hallitukseen.

– Ei sitä kilpailuviettiä ollut kyllä aikai-
semminkaan, mutta sydänsiirron myötä 
viimeisetkin rippeet lähtivät, Solehmai-
nen naurahtaa, joskin kiirehtii lisää-
mään:

– Itse asiassa metsästysseuran pilkki-
kilpailut ovat sellaiset, että pitää olla to-
della hyvä syy, että jään pois. .
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26.–27.8.2014 Jyväskylän Agora

VIII 
Erityis-

liikunnan 
päivät

Jyväskylän kaupunki

TYÖPAJAT

1. Täällä kuntalainen – kuuleeko kunta?
2.  Vammaisurheilijan polku on yksilöllinen
3.  Psykomotoriikka ja Sherborne – avaimet    
 kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen
4.  Tutkimuksella ja kehittämisellä hieno historia 

5.  ”Kaikki pelaa” – myös varhaiskasvatuksessa ja   
 koulussa? – entä tulevaisuus? 
6.  Liikkeen mielekkyyttä ja mielen liikettä
7.  Öljyä palveluketjuun – joustavasti kuntoutuksesta   
 liikuntaan
8.  Liikuntaa ennen ja jälkeen keinutuolin

TEEMASEMINAARIT

1. VAMMAINEN NUORI TOIMII, TEKEE, OHJAA JA VAIKUTTAA
2. VAIKEAVAMMAISET LAPSET JA AIKUISET MUKANA LIIKUNTAPALVELUISSA
3. SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET TYÖPAJA

www.erityisliikunta.� 
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tutkittua

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry teki vuoden 
2013 aikana esteettömyyskartoituksen kaikista Suomen 
14 liikunnan koulutuskeskuksesta. Yleiskielessä koulu-
tuskeskuksista puhutaan usein urheiluopistoina.

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: TANJA TUOMINEN

Urheiluopistojen 
esteettömyyskartoitukset 
paljastivat puutteita palveluketjussa

Kukin koulutuskeskus on saanut oman 
esteettömyyskartoitusraporttinsa. Ra-
porttien perusteella tehty yhteenveto 
(Kilpelä & Saari) on ladattavissa VAU:n 
verkkosivuilta osoitteesta www.vam-
maisurheilu.fi (Materiaalit –> Esteettö-
myys –> Ladattavat).

Kartoitushankkeen tavoitteena oli 
tuottaa sen rahoittajalle eli opetus- 
ja kulttuuriministeriölle kokonaisku-
va opistojen keskeisimmistä esteettö-
myysongelmista. 

Puutteet opasteissa ja induktiosilmu-
kan käyttömahdollisuudessa olivat kai-
kille opistoille yhteisiä ja suhteellisen 
edullisesti korjattavia ongelmia. Varsin 
monessa opistossa oli tiloja, joihin ei ole 
esteetöntä pääsyä pyörätuolilla. Esteet-
tömiä wc-tiloja ei ole tarpeeksi tai nii-
den sijainnissa ja varustelussa on puut-
teita.

– Yleisesti ottaen opistoilla ei vielä 
ymmärretä palveluketjuajattelua. Ei rii-
tä, että palvelupiste ja yksittäinen liikun-
tatila ovat esteettömät. Liikuntatilasta 

tulee olla myös esteetön pääsy puku- 
ja pesutiloihin, varastoon ja vessaan, 
selvittää hankkeen vetäjänä toiminut 
VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari.

Kuuden opiston kartoituksista vas-
tannut apuvälineneuvoja Jukka Parvi-
ainen painottaa asenteen merkitystä.

– Joissakin opistoissa ajatellaan hie-
man vanhanaikaisesti, että esteettö-
myys koskettaa vain urheilijoita. Jos tut-
tu vammaisurheilija on löytänyt tavan 
selvitä opistolla, se riittää.

Sijainnilleen järvien rannoilla, metsien 
keskellä ja mäkisissä maisemissa opistot 
eivät luonnollisestikaan voi mitään.

– Oli silti kiva huomata, että osa opis-
toista, kuten Kisakeskus, Pajulahti ja 
Kisakallio, käynnistivät esteettömyys-
muutokset heti kartoittajien käynnin 
jälkeen, Parviainen toteaa.

”Kaikille yhdenvertaiset 
mahdollisuudet”
Aija Saari perustelee kartoitusten tar-
vetta sillä, että liikkumis- ja toimimi-

Jukka Parviainen ja Ilona Björklund teki-
vät Eerikkilän Urheiluopiston esteettö-
myyskartoituksen.

sesteiset henkilöt eivät enää liiku pel-
kästään omissa erityisryhmissään, vaan 
siellä missä muutkin ihmiset. Opistojen 
on oltava muutoksessa mukana. Esteet-
tömyys on myös satsaus tulevaisuu-
teen. Se parantaa kilpailukykyä, koska 
se hyödyttää kaikkia asiakkaita, painot-
taa Saari.

– Meillä on valtavan hieno alueelli-
sesti ja valtakunnallisesti palveleva ur-
heiluopistoverkosto. Liikunnan kou-
lutuskeskuksissa koulutetaan tulevia 
liikunnanohjaajia, järjestetään kursseja, 
virkistäydytään ja urheillaan. Kaikilla tu-
lee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet 
opiskella, harjoitella ja osallistua.

Hankkeen yhteydessä testattiin Invali-
diliitossa kehitetyn ESKEH-kartoitusme-
netelmän soveltuvuutta liikuntatilojen 
esteettömyyskartoituksiin. Tutkimus-
hankkeen asiantuntijakonsulttina toimi 
arkkitehti Niina Kilpelä Kynnys ry:stä.

– Kun ESKEH-menetelmää täydenne-
tään VAU:ssa laadituilla liikuntatilojen 
kartoituskriteereillä, se soveltuu hyvin 
myös liikuntapaikkojen esteettömyy-
den kartoittamiseen. Tämä kuitenkin 
edellyttää, että kartoittajat ovat koulu-
tettuja ja hallitsevat myös vammaisur-
heilun ja -liikunnan olosuhdevaatimuk-
sia.

Opistojen pääkartoittajina toimivat 
Ari Aalto, Piia Jolla ja Jukka Parviainen. 
Opistokohtaisiin kartoituksiin osallistui 
12 koulutettua esteettömyyskartoitta-
jaa..
Lähde: Kilpelä Niina & Saari Aija, 2014. Lii-
kunnan koulutuskeskusten esteettömyys-
kartoitukset. www.vammaisurheilu.fi/fin/
materiaalit/esteettomyys/ladattavat
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Pirkkalan kunnassa on oivallettu motoristen ja sosi-
aalisten taitojen kehittämiseen tähtäävän Sherborne-
harjoitusohjelman (Sherborne Developmental Move-
ment) hyödyt varhaiskasvatuksen arjessa. 

TEKSTI: PIIA KORPI

Pirkkala on ottanut 
Sherborne-ohjelman omakseen

Kunta on kouluttanut vuodesta 2012 
alkaen leijonaosan koko päivähoidon 
henkilökunnasta käyttämään Sherbor-
nea päivittäisessä työssään.

Satu Vuorma ja Kaija Martin toimi-
vat varhaiskasvatuksen erityisopetta-
jina Pirkkalassa. Heille Sherborne-har-
joitusohjelma on nykyisin luonteva osa 
omaa ammattitaitoa. 

– Harjoitusohjelma on otettu Pirkka-
lassa osaksi varhaiskasvatuksen oman 
osaamisen suunnitelmaa ja koulutuk-
siin on osallistunut henkilökuntaa kun-
nan kaikista päiväkodeista, naiset ker-
tovat. 

Pyrkimyksenä kunnassa on ollut, että 
koulutuksiin osallistuisi aina useampi-
kin henkilö samasta päiväkodista, jotta 
he voivat sitten yhdessä ideoida tapo-
ja tuoda Sherborne-harjoituksia oman 
päiväkodin arkeen. 

Idea harjoitusohjelman käyttöön-
otosta syntyi alun perin varhaiskasva-
tuksen erityisopettajien tiimissä. Moni-
puolisesti lasten fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista kehitystä tukeva Sherborne 
tuntui sopivalta työkalulta päivähoi-

don ammattilaisten käyttöön.
Vastaanotto myös työntekijöiden 

keskuudessa oli heti positiivinen.
– Henkilökunta on suhtautunut kou-

lutukseen innostuneesti ja koulutus-
ten valtavan hyvä palaute on saanut 
ihmiset innostumaan vielä enemmän, 
Vuorma toteaa.

Tukea sosiaalisiin ja mo-
torisiin perustaitoihin
Aikuiset eivät ole suinkaan ainoita 
Sherbornesta innostuneita. Lapset 
ovat pitäneet kovasti harjoituksista ja 
myös niiden hyödyt näkyvät jo käytän-
nössä. Harjoitusohjelman käyttö on li-
sännyt Vuorman mukaan lasten oman 
kehon hahmottamisen ja myös toisen 
huomioon ottamisen taitoa. 

– Ohjelman käyttämisen hyöty on 
juuri kokonaismotoriikan suunnitel-
mallinen harjoittaminen, jolla voidaan 
vaikuttaa tuen tarpeisiin. Koska tällai-
sia harjoitteita tehdään joissakin yksi-
köissä päivittäin, lapset saavat tukea 
motorisissa haasteissaan ilman, että 
heitä täytyisi erikseen ”diagnosoida”. 

Henkilökunta on myös koulutuksen 
myötä saanut ahaa-elämyksen siitä, 
kuinka tärkeätä tällaisten perustaito-
jen vahvistaminen on kaikille lapsille, 
Vuorma kertoo. 

Sherborne on osa Pirkkalan päiväko-
tien arkea, mutta tavat toteuttaa har-
joitusohjelmaa vaihtelevat. Joissakin 
yksiköissä harjoitukset on otettu osaksi 
ryhmän päivittäisiä rutiineja tai vaikka-
pa nassikkapainia, toisissa kokoontuu 
yli ryhmärajojen koottuja Sherborne-
ryhmiä. 

– Sherborne-harjoitukset ovat tuo-
neet päiväkodin arkeen yhdessä koke-
misen riemua lasten ja aikuisten välillä, 
Kaija Martin toteaa. 

– Hauskaahan se on kaikkien mieles-
tä!.

InfoTilaa 
Sherborne-kurssi
Sherborne-koulutuksia (perus- ja 
jatkokursseja) voi tilata Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry:stä.

Tilaukset ja lisätiedot: koulutus-
koordinaattori Piia Korpi, puh. 044 
767 1368, piia.korpi@vammaisur-
heilu.fi

Koulutus

Sherborne-kurssit 

15.–16.5.2014 Lahti, Päijät-Hämeen 
kesäyliopisto, Sherborne-jatkokurssi
27.–28.9.2014 Pori, LiikU ry, Sher-
borne-peruskurssi
4.–5.10.2014 Tampere, Sherbornea 
ja psykomotoriikkaa -seminaari II
7.–8.11.2014 Tampere, Varalan Ur-
heiluopisto, Sherborne-jatkokurssi

Motoasemat-koulutukset 
14.5.2014 Jyväskylä 
5.9.2014 Kuopio 
18.10.2014 Kouvola

VAU-työpajakoulutukset

18.10.2014 Kouvola, Työpaja 4a 
Liikuntaa kaikille/Ohjaajana toimi-
minen

Muut koulutukset 
6.9.2014 Kuopio, Aloittelevien 
Sporttiskerho-ohjaajien koulutus

Ilmoittautumiset koulutuksiin: 
www.vammaisurheilu.fi (Tapahtu-
mat –> Koulutukset ja kurssit)
Lisätiedot: VAU, koulutuskoordi-
naattori Piia Korpi, puh. 044 767 
1368

VAU kouluttaa
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Huipulla

Ilkka Tuomisto toi Suomen paralympiajoukkueen 
ainoan mitalin Sotshin paralympialaisista. Sen arvo 
nousi tuntuvasti jo kisojen aikana ja tuntuu kasvavan 
vielä joukkueen palattua kotiin. Vaikka urheilu on pal-
jon muutakin kuin mitaleita, niin se on kuitenkin se 
urheilijan suurin tavoite ja myös se, mikä muistetaan.

TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVAT: MAIJU TORVINEN

Tuomiston hopea 
kimmeltää kultaa

Tuomiston hopea oli tulos pitkäjän-
teisestä työstä, urheilijaksi kasvami-
sesta, huollon ja valmennuksen sau-
mattomasta yhteistyöstä sekä hyvästä 

päivästä, joka Tuomistolla oli kisojen 
kolmantena kilpailupäivänä 10. maa-
liskuuta. Mitaliin riittävässä suorituk-
sessa oli oltava kaikki palaset koh-

dallaan, sillä vastus oli kovempi kuin 
koskaan aikaisemmin. 

Venäjä satsasi omiin kotikisoihin ta-
valla, johon mikään muu maa ei pysty 
vastaamaan. Venäjän paralympiamita-
listien rahapalkkioita voi verrata golfin 
ja tenniksen ammattilaisturnauksien 
rahapalkkioihin. Kultamitalistit saavat 
Venäjän hallitukselta 90 000 euroa, 
hopeamitalistit 57 000 euroa ja prons-
simitalistit 39 000 euroa. Myös pää-
valmentajat ja huolto saivat muhkeat 
palkkiot mitaleista. Suomen Paralym-
piakomitea palkitsee Tuomiston myös 



rahapalkkiolla, mutta se ei kilpaile ve-
näläisten summien kanssa.

Heti kilpailun jälkeen hopeamitalisti 
oli helpottunut ja korosti ennen kaik-
kea sitä, että onnistuminen oli tärkeä 
osoitus itselle.  

– Oli ihan älyttömän hyvä hiihto! Tie-
sin kyllä, että on mahdollisuudet mita-
lille ja hyvään hiihtoon, jos kaikki vain 
saadaan toimimaan. Tämä on ollut ta-
voitteena ja tähän on tähdätty.

Kun mitali seuraavan päivän iltana 
pujotettiin kaulaan, huokui Tuomistos-
ta rentous ja onnellisuus.

Tuomisto kilpaili Sotshissa vielä 
sprinttihiihdon sekä vapaan hiihtota-
van 10 kilometrin kilpailut. Molempiin 
kilpailuihin Tuomisto oli suhteellisen 
tyytyväinen, sijoitukset olivat 10:s ja 
7:s. Sprintin finaalissa hiihti kuusi venä-
läisurheilijaa ja vapaan kilpailuissa viisi 
ensimmäistä sijaa meni Venäjälle, Nor-
jan Nils-Erik Ulsen kiilasi kuudennek-
si ennen Tuomistoa. Suomalaishiihtäjä 
antoi itsellensä kiitettävän arvosanan 
paralympialaisista.  

Kasvu urheilijana ja 
ihmisenä avainasemassa
Maasto- ja ampumahiihdon pääval-
mentaja Toni Myllylä arvostaa Tuo-
miston mitalin korkealle ja näkee ho-
peamitalissa kultaisen häivähdyksen.

– Tiesimme, että Ilkan kunto oli riit-
tävällä tasolla, mutta mitaliin tarvittai-
siin urheilijan hyvä päivä, keskitasoa 
parempi suoritus sekä huollon onnis-
tuminen. Pidin mielessäni realistisina 
sijoina 4–6. Siinä mielessä olen äärim-
mäisen tyytyväinen. Ilkka pystyi on-
nistumaan kohtuullisen paineen alle. 
Voidaan sanoa, että Vancouverin mitali 
tuli kyllä helpommalla.

Torinon vuoden 2006 paralympia-
laisten jälkeen päävalmentajana aloit-
tanut Myllylä on seurannut Tuomiston 
uraa läheltä ja näkee Sotshin onnistu-
misessa myös laajempia asioita.

– Kilpailuun valmistautuminen en-
nen 20 kilometrin kisaa ei mennyt ihan 
nappiin suksitestien suhteen ja tapa, 
miten Ilkka asiaan suhtautui ja pystyi 
tekemään tuollaisen hiihdon, kertoo 

siitä, että hän on kasvanut ihmisenä 
ja urheilijana. Ilkka pystyi auttamaan 
huoltoa rakentavasti ja tiiminä. 

Jatko vuosi kerrallaan
Tampereella asuva Tuomisto on saanut 
valtion urheilija-apurahaa vuodesta 
2006 lähtien ja elää täysipäiväistä ur-
heilijan arkea. Yksi etappi päättyi Sot-
shin paralympialaisiin ja tulevaisuus 
on monelta osin auki. Hänen insinööri-
opintonsa ovat olleet jäissä useamman 
vuoden Tampereen Ammattikorkea-
koulussa. Ennen paralympialaisia hän 
liittyi Tampereen Urheiluakatemiaan ja 
käytännön asiat opintojen jatkumisen 
suhteen laitetaan vielä kevään aikana 
kuntoon.

– Tavoitteenani oli hiihtää yksi elä-
mäni hiihdoista Sotshissa ja sen onnis-
tuin tekemään. Hyvä fiilis kaiken kaik-
kiaan jäi. Sprintissä sijoitus olisi voinut 
olla parempi, mutta muuten hyvää te-
kemistä. Jatkoa katson vuosi kerral-
laan. Neljä vuotta kuulostaa nyt todella 
kaukaiselta..
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Huipulla TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVA: MAIJU TORVINEN

Kuusi pointtia 
Sotshin paralympialaisista
1 Suomen joukkueen laaja rintama

Suomelta oli kisoissa isoin joukkue sitten Salt Lake Cityn 2002. 
Joukkuelajin saaminen paralympialaisiin oli Suomen kokoisesta 
maasta jo hyvä puristus. Matti ”Cannonball” Suur-Hamari edus-
ti Suomea uudessa paralympialajissa lumilautacrossissa ennakko-
luulottomasti. Nimi jäi monen katsojan ja lajituntijan mieleen. Suo-
mella oli edustus kaikissa muissa lajeissa paitsi kelkkajääkiekossa. 

2 Ilkan hopea ja maasto- ja  
ampumahiihdon kokonaispanos

Ilkka Tuomiston hopeahiihto oli täydellinen suoritus koko Suo-
men maastohiihtojoukkueelta. Suksihuolto pelasi, kannustus kuu-
lui ja urheilija teki kypsän oman suorituksen. Maasto- ja ampuma-
hiihto keräsi kaiken kaikkiaan kahdeksan pistesijaa, mitä voidaan 
pitää hyvänä tuloksena.

3 Huolto ja valmennus pelasivat
Suomen joukkueen valmennus- ja huoltotiimit toimivat sau-

mattomasti läpi kisojen. Hiihtovalmennus ja -huolto olivat kisojen 
priimaa. Eri lajit auttoivat toisiaan tarvittaessa ja saatiin suurin mah-
dollinen hyöty pienestä porukasta. Erityisesti lumilautailija Suur-
Hamarin ja curlingjoukkueen tukena Suomessa oli tiivis yhteistyö 
lajiliiton kanssa, mikä jatkuu.

4 Näkyvyys Suomessa ja maailmalla
Sotshin talviparalympialaiset näkyivät aiempia kisoja enem-

män Suomessa ja maailmalla. Ylen tiimi teki paikanpäällä hyvää 
työtä ja paralympiajoukkue näkyi kattavasti televisiossa ja print-

timediassa. Ensimmäistä kertaa saimme lajien asiantuntijat kom-
mentoimaan suomalaissuorituksia. Hienon urakan teki erityisesti 
hiihdon sekä avajaisten ja päättäjäisten kommentaattorina toimi-
nut Tuomas Törrönen. Kilpailupaikoilla yleisö löysi myös paralym-
pialaiset ja tunnelma katsomoissa oli upea.

5 Suomalaisurheilijoiden ”kaikki tai ei  
mitään asenne”

Suomen joukkueessa oli jopa yhdeksän talviparalympialaisten en-
sikertalalaista. Urheilijat edustivat Suomea rohkeasti ja ennakko-
luulottomasti. Suorituksia ei varmisteltu, vaan lähdettiin haasta-
maan itseä ja maailman huippuja.

6 Venäjän mykistävä 
ylivoima

Mitalitilasto  Kultaa Hopeaa Pronssia Yhteensä
1. Venäjä  30 28 22 80
2. Saksa  9 5 1 15
3. Kanada  7 2 7 16
4. Ukraina  5 9 11 25
5. Ranska  5 3 4 12
6. Slovakia  3 2 2 7
…
11. Norja  1 2 1 4
11. Ruotsi  1 2 1 4
…
16. Suomi  0 1 0 1



23

Lyhyesti

Suomen Paralympiakomitea juhlii 20-vuotista taivaltaan 
ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry täyttää tänä 
vuonna viisi vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään 
Vammaisurheilun viisi vuosikymmentä -juhlaseminaari per-
jantaina 23. toukokuuta 2014 Kalastajatorpalla Helsingissä. 
Seminaarin pääpuhujina ovat eri vuosikymmenten suoma-
laiset vammaisurheilusuuruudet.

Urallaan 10 paralympiakultaa voittanut ja monen tämän 
hetken urheilijan esikuva, hiihtäjä Tanja Kari saapuu Yh-
dysvalloista kertomaan oman tarinansa. Lisäksi mukana 
ovat hiihtäjät Jouko Grip ja Kaija Tuikkanen sekä yleisur-
heilija Leo-Pekka Tähti. Urheilijoiden kanssa puhujaparin 
muodostavat eri vuosikymmenten urheiluvaikuttajat, kuten 
pitkäaikainen Suomen Invalidien Urheiluliiton toiminnan-
johtaja emeritus Pertti Pousi sekä Paralympiakomitean en-
simmäinen palkattu pääsihteeri Maria Laakso.

Seminaari on maksuton sisältäen lounaan. Saman päivän 
iltana järjestetään Ravintola Mestaritallissa Rio 2016 -tee-
maiset jatkot, jonne on 20 euron pääsymaksu.

Ilmoittautumiset seminaariin ja jatkoille: 
www.vammaisurheilu.fi tai www.sport.fi/
paralympiakomitea

Lisätiedot: Paralympiakomitean pääsihteeri Tiina Kivi-
saari, puh. 040 823 1232
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Urheilijat ovat 
pääosassa 
vammaisurheilun 
juhlaseminaarissa 
Helsingissä 23.5.

Juhlaseminaarin ohjelma
11.30  Ovet aukeavat
12.00  Lounas
13.00  Valtiovallan tervehdys
13.10  Medikalisaatiosta sosiaaliseen, 
 vammaistutkimuksen professori Simo Vehmas
13.30  Kymmenen kultaa – huippu-urheilijasta 
 asiantuntijaksi, urheilija Tanja Kari
13.50  ”Miten kaikki alkoi?” SIU:n ja 
 VAU:n toiminnanjohtaja emeritus Pertti Pousi
14.00  ”Kultainen 80-luku” urheilija Jouko Grip ja 
 OKM:n erityisliikunnan suunnittelija Kari Koivumäki
14.30  Kahvitauko
15.00  ”Special Olympics for me” urheilija Anna Laitinen
15.05  ”90-luku, kohti menestystä” urheilija Kaija Tuikkanen 
 ja Paralympiakomitean pääsihteeri emeritus Arto   
 Pehkonen.
15.30  ”2000-luku” urheilija Leo-Pekka Tähti ja Valo ry:n ja  
 Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen
 sekä Gymnaestradan pääsihteeri Maria Laakso.
16.00  ”Tulevaisuus on meidän!” Nuorten urheilijoiden 
 paneeli
16.50  Seminaarin päätös, 
 Paralympiakomitean puheenjohtaja Petri Pohjonen 
 ja VAU:n puheenjohtaja Pekka Hätinen

Tammikuussa 2014 perustetun Vammaisurheilun valmenta-
jakerhon tavoitteena on taata kaivattua vertaistukea vam-
maisurheiluvalmentajille, jotka usein kokevat olevansa liian 
yksin vammaisurheilun erityispiirteiden kanssa.

Suomen Valmentajat ry:n alaiseen Vammaisurheilun val-
mentajakerhoon voivat liittyä kaikki valmentajat, jotka val-
mentavat vammaisurheilijaa tai vammaisurheilijoita lajista 
riippumatta. Lisäksi valmentajat, jotka miettivät ryhtyvänsä 
valmentamaan tai haluaisivat valmentaa vammaisurheilijoi-
ta, voivat liittyä kerhoon. Vammaisurheilun valmentajaker-
hoon voi liittyä, vaikka kuuluisi jo jonkin lajiliiton omaan val-
mentajakerhoon.

Vammaisurheilun valmentajakerhoon liittymällä saa sekä 
Suomen Valmentajien että Vammaisurheilun valmentajaker-
hon edut, kuten molempien järjestöjen lehden, koulutukset 
jäsenhintaan, valmentajahinnaston urheiluopistoilla ja pal-
jon muuta. Tärkein etu on kuitenkin tuki kunkin omalla Val-
mentajan Polulla.

Liity Vammaisurheilun valmentajakerhon jäseneksi: 
www.suomenvalmentajat.fi (Jäsenyydet –> Henkilöjäsenek-
si liittymislomake)

Lisätiedot: Vammaisurheilun valmentajakerhon puheen-
johtaja Tuomas Törrönen, tuomas@vammaisurheiluvalmen-
nus.fi, puh. 050 408 6152.

Vammaisurheilun valmentajakerho 
tarjoaa tukea Valmentajan polulla
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Huipulla

Eetu Eronen ei välttämättä ole ratkaisupelaaja vielä maa-
lipallon MM-kilpailuissa Espoossa. Mutta kotikisat voivat 
olla ponnistuslauta sille, että hänestä kasvaa vastuunkan-
taja tulevaisuudessa.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Maalipallon tulevaisuuden
toivo kasvaa korkoa

Kun Suomen miesten maalipallojouk-
kue aloittaa taistelun maailmanmesta-
ruudesta kotiyleisönsä edessä Espoon 
Tapiolassa maanantaina 30. kesäkuuta 
avausottelussaan Tšekkiä vastaan, tu-
lee avainroolissa olemaan maalipallo-
väelle tuttu kolmikko: Jarno Mattila, 
Erkki Miinala ja Petri Posio.

Joukkueessa on kuitenkin kuusi pe-
laajaa, joille kaikille on roolinsa. Jos 
parikymppinen Eetu Eronen selvittää 
tiensä lopulliseen kisajoukkueeseen, 
voivat MM-kotikilpailut olla hänen 
urallaan tärkeä avainkokemus.

Jokainen heitto, jokainen torjunta, 
jopa jokainen päästetty maali ja siitä 
ammennettu oppi maailman maali-
palloeliitin keskellä ja kotiyleisön edes-
sä vie lupaavaa maalipalloilijaa eteen-
päin.

– Ykköskenttään olisi kiva joskus 
päästä, aloittavaan kokoonpanoon, 
pohtii espoolaistunut kiteeläinen tule-
vaisuuden tavoitteitaan.

– Sitten niitä isojen kisojen mitaleita, 
kirkkaimpia mitaleita, olisi kiva kantaa 
kaulassa jossain vaiheessa.

Eronen oli ensimmäistä kertaa maa-
joukkueen mukana vuoden 2013 
alussa Pajulahti Games -turnaukses-
sa. Nuorukaisen ensimmäinen arvo-
turnaus oli syksyn 2013 EM-kilpailut, 
mutta MM-kilpailut Erosen nykyisessä 
kotikaupungissa olisivat vielä jotain 
suurempaa. Suomi ei ole koskaan en-
nen isännöinyt maalipallon MM-kilpai-
luja. EM-kilpailut järjestettiin Lahdessa 
1991, kun Eronen ei ollut vielä synty-
nytkään.

Peliväline kasvoi näön 
heiketessä

Eronen eli tavallista kiteeläispojan lap-
suutta, vaikka ei kaupungin ykköslajis-
ta pesäpallosta juuri välittänytkään.

– Se on ihan ihmelaji, hän toteaa.
Muuten palloilulajit kyllä kiinnosti-

vat. Hän harrasti jääkiekkoa ja jalka-
palloa. Kahdeksanvuotiaana näkö al-
koi kuitenkin heiketä ja tähän päivään 
mennessä se on käytännössä mennyt 
kokonaan.

– Enää ei näy mitään. Vähän valoa, 
mutta sekin oikeastaan enemmän häi-
ritsee kuin auttaa.

– Pienempänä pysyi jääkiekkomaila 
kädessä ja näki kiekon. Sen jälkeen tuli 
jalkapallo, kun kiekko hävisi, mutta sit-
ten hävisi jalkapallokin.

Eronen kävi Kiteellä yleiskoulua. 

Maalipalloon hän tutustui yläasteiässä 
Jyväskylän näkövammaisten koululla 
lähijaksojen aikana, kuten niin moni 
muukin maakuntien pienistä kylistä ja 
kaupungeista ponnistava näkövam-
mainen nuori.

Maalipalloinnostus iski, mutta koto-
na Kiteellä ei lajia juuri voinut harjoitel-
la. Aktiivisemmin Eronen alkoi pelata 
muutettuaan 17-vuotiaana Espooseen 
opiskelemaan Keskuspuiston Ammat-
tiopiston Arlan toimipisteeseen.

Lahjoja Erosella selvästi lajiin riittää, 
ja vipuvartta heittämiseen enemmän 
kuin esimerkiksi maajoukkueen avaus-
kolmikolla. Tervettä itsekriittisyyttäkin 
löytyy.

– Ulottuvuus voisi olla vahvuus, mut-
ta kun olen niin hidas. Varmaan vah-
vuuteni on rauhallisuus, ei tule hötkyil-
tyä kentällä.

Hän ei myöskään oleta menestyksen 
tulevan kädenkäänteessä, vaikka ovi 
maajoukkuerinkiin on jo auennut.

– Pikkuhiljaa harjoitellen. Siinäkään 
ei jaksa hötkyillä, hän toteaa uratavoit-
teiden toteutumisaikataulusta..

Eetu Eronen.
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Suomen miesten ja nais-
ten joukkueet hakevat 
maalipallon MM-kotikil-
pailuista Espoosta mitalia 
ja paikkaa vuoden 2016 
Rio de Janeiron paralym-
pialaisiin. Kilpailu maa-
lipallomaailman huipul-
la on ankaraa ja taso on 
laaja.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Isäntämaa kovaan testiin maalipallon 
MM-kilpailuissa Espoossa

Maalipallon MM-kilpailujen joukkueet 
on jaettu sekä miehissä että naisissa 
kahteen lohkoon. Miesten turnaukses-
sa joukkueita on kaikkiaan 16, naisten 
turnauksessa 12. Neljä parasta kusta-
kin lohkosta etenee puolivälieriin.

Suomi joutui ennakkoon arvioiden 
kovempitasoisempaan lohkoon niin 
miehissä kuin naisissa, mikä tietää run-
saasti mielenkiintoisia otteluita jo alku-
lohkovaiheeseen.

– Tasokas lohko. Vastassa on mm. 
hallitseva paralympiavoittaja Japa-
ni sekä EM-kilpailujen ykkönen Venä-
jä ja kakkonen Turkki, totesi Suomen 
naisten maajoukkueen päävalmentaja 
Heikki Juvonen X-lohkosta, jossa pe-
laavat lisäksi Yhdysvallat ja Saksa.

MM-kilpailujen ottelut pelataan Es-
poon Tapiolassa kahdella areenalla: 
Tapiolan urheiluhallissa ja Summahal-
lissa. Alkulohkot pelataan läpi neljässä 
päivässä (30.6.–3.7.). Puolivälierät ja vä-
lierät pelataan perjantaina 4.7. ja mita-
liottelut lauantaina 5.7.

Suomen ottelut 
(T = Tapiolan urheiluhalli, 
S = Summahalli)
Miehet
Ma 30.6. 
12.00 Suomi–Tšekki, T
16.00 Suomi–Ukraina, S
Ti 1.7.
12.00 Suomi–Espanja, T
16.00 Suomi–Saksa, S
Ke 2.7.
10.00 Suomi–Algeria, T
To 3.7.
14.00 Suomi–USA, S
19.00 Suomi–Iran, T
Naiset
Ma 30.6.
14.00 Suomi–Turkki, T
Ti 1.7.
13.00 Suomi–USA, S
Ke 2.7.
09.00 Suomi–Saksa, T
18.00 Suomi–Venäjä, S
To 3.7.
13.00 Suomi–Japani, T

Pudotuspelit
Pe 4.7.
11.00 alkaen, naisten ja miesten puoli-
välierät, T+S
16.30 alkaen, naisten ja miesten väli-
erät, T+S
La 5.7.
10.00 alkaen, naisten ja miesten prons-
siottelut, T
13.00 alkaen, naisten ja miesten loppu-
ottelut, T

Espoon maalipallon MM-kilpailujen yh-
teydessä järjestetään tapahtumatori, 
joka on auki kisojen neljän viimeisen 
pelipäivän (2.–5.7.) ajan. Tapahtuma-
tori sijaitsee Tapiolan urheilupuistossa, 
Tapiolan urheiluhallin ja Barona Aree-

nan välissä.
Tapahtumatorilla pääsee itse kokei-

lemaan maalipallon heittämistä ja tor-
jumista silmät peitettyinä. Tarjolla on 
myös mm. pyörätuolirugbya, saliban-
dya, kiipeilyseinää, erilaisia liikunnal-

lisia kilpailuja sekä pop up -ravinto-
la (4.–5.7.), jossa on tarjolla raikkaita 
smoothieita ja salaatteja.

Lisätiedot: VAU, Timo Pelkonen, puh. 
050 596 5015, timo.pelkonen@vam-
maisurheilu.fi

InfoLipunmyynti
Alkusarjan otteluihin (30.6.–3.7.) on va-
paa pääsy. Kahdelle viimeiselle pelipäi-
välle myydään lippuja. Yhdellä lipulla 
pääsee katsomaan otteluita sekä perjan-
taina 4.7. että lauantaina 5.7. Jos tekee 
lipputilauksen ennakkoon 30.4. mennes-
sä, saa kaksi lippua yhden hinnalla, eli 20 
eurolla. Huhtikuun viimeisen päivän jäl-
keen tilatut tai kisoissa ovelta ostetut li-
put maksavat 20 euroa/hlö.

Lipputilaukset ja lisätiedot MM-kilpai-
luista: www.goalball2014.fi

MM-kilpailujen tapahtumatorilla
pääsee itse kokeilemaan maalipalloa

Natalie Ball.
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Huipulla

Sijaitsee judotatami sitten Shanghaissa, Kuopiossa tai 
Belgian Antwerpenissa, kokenut judoka Merja Eskeli-
nen osaa keskittyä vain olennaiseen. 

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Merja Eskelinen 
tuntee judon menestysreseptin

Judo on muiden kamppailulajien ta-
paan laji, joka vaatii niin vahvaa fyysis-
tä kuntoa kuin myös henkistä kanttia. 
Ottelut voivat olla ohi lähes silmänrä-
päyksessä yhdellä heitolla tai vastaa-
vasti kestää jatkoaikoineen hengästyt-
tävän pitkään.

Keskittyminen täytyy pystyä pitä-
mään yllä siitä hetkestä lähtien, kun ta-
tamille astuu. Kyky tähän tekee sovel-
letun judon konkarista, kuopiolaisesta 
Merja Eskelisestä hyvän judokan.

– Osaan keskittyä kisoissa hyvin. Sit-
ten teen aina jonkun heiton, Kuopion 
Sakuraa edustava Eskelinen kertoo.

Kokemuksesta on hyötyä keskitty-
misen ylläpitämisessä. Eskelinen aloitti 
judoharrastuksen jo vuonna 1993, jo-
ten hän tietää melko hyvin mitä tata-
milla voi tulla eteen.

– Opettaja patisti koulussa. Myös 

Marita Kokkonen oli patistamassa. 
Siitä lähtien olen pyörinyt judossa, hän 
kertoo judouransa alusta.

Marita Kokkonen on ollut suoma-
laisessa sovelletussa judossa muka-
na alusta, eli 90-luvun alkupuolelta, 
saakka. Nykyään Kokkonen työsken-
telee Judoliitossa koulutus- ja nuori-
sopäällikkönä. Sovelletun judon soih-
tu on Kokkosten perheessä jo siirtynyt 
seuraavalle sukupolvelle: tytär Han-
na Kokkonen on kehitysvammaisten 
Special Olympics -valmennusryhmän 
valmentaja.

”Jännitän aika paljon”
Valmentajien Hanna Kokkosen ja 
Martti Ihalaisen johdolla lähtee kuu-
den judokan joukkue Belgian Antwer-
penissa järjestettäviin Special Olym-
pics Euroopan Kesäkisoihin 13.–20. 

syyskuuta 2014. Kuopion Sakurasta ki-
soihin lähtevät ottelemaan Eskelinen 
ja Mikko Niskanen.

– Jännitän kisoja aika paljon. Ulko-
mailla pitää puhua vähän kieliäkin. Ai-
nakin vähän osaan englantiakin, mutta 
en niin paljon, Eskelinen sanoo.

– Kisoissa voi olla tiukimmat vastuk-
set. Mutta yritän mitalin saada, hän jat-
kaa.

Mahdollinen mitali Antwerpenista 
olisi yksi hieno lisä Eskelisen vaikutta-
vaan mitalikokoelmaan. Hän on tuonut 
arvometallia mukanaan muun muassa 
kolmista Special Olympics Kesämaa-
ilmankisoista (Dublin 2003, Shanghai 
2007, Ateena 2011) sekä vuoden 2005 
Special Olympics Euroopan judokisois-
ta, jotka tämän vuoden kisojen tapaan 
järjestettiin Belgiassa.

Eskelinen on kiertänyt judotatameita 
ympäri Eurooppaa sekä Kiinan Shang-
haissa. Antwerpenin kisojen jälkeen 
kuopiolaisjudoka haaveilee pääsevän-
sä mukaan vuoden 2015 Special Olym-
pics Kesämaailmankisoihin Los Ange-
lesiin..

Merja Eskelinen seuravalmentajan-
sa Aku Seppäsen kainalossa. Myös 
Mikko Niskanen (oik.) matkaa Bel-
gian Special Olympics -kisoihin.
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Info
Special Olympics
Finland -joukkue 
Special Olympics 
Euroopan Kesäkisoihin 
Belgian Antwerpeniin 
13.–20.9.2014
Jalkapallo 
Urheilijat
Linda Korhonen, Espoo
Julia Fonsén, Lempäälä
Sanna Forrström, Lohja
Sari Kataja, Hämeenlinna
Henna-Mari Korpijärvi, Kokkola
Aino-Maija Koskenniemi, Espoo
Maarit Petälä, Tampere
Alina Sipari, Helsinki
Wilma Torni, Helsinki
Emilia Välkki, Helsinki
Valmentajat
Jarmo Pelli, Hollola
Pauli Saksa, Helsinki
Maria Olkkola, Kokkola

Judo
Urheilijat
Merja Eskelinen, Kuopio
Linda Naumann, Helsinki
Mikko Niskanen, Siilinjärvi
Teemu Partanen, Lappeenranta
Toni Pylkkänen, Lappeenranta
Olli Virta, Helsinki
Valmentajat
Martti Ihalainen, Lappeenranta
Hanna Kokkonen, Helsinki

Uinti
Urheilijat
Aleksi Kaidesoja, Jyväskylä
Jenny Kukkonen, Oulu
Krista Luomala, Jyväskylä
Taru Luotonen, Turku
Joni Mäkinen, Jyväskylä
Perttu Ylä-Sahra, Jyväskylä
Valmentajat
Heidi Kukkonen, Oulu
Marleena Leskinen, Turku

Unified-koripallo
Urheilijat
Aleksi Hienonen, Vantaa
Joel Hyvönen, Vantaa
Niko Nätynki, Lahti
Heikki Pääkkönen, Vantaa
Riku Virtanen, Vantaa
Partnerit
Linda Ansa, Vantaa
Teemu Koskinen, Helsinki
Jami Lehti, Vantaa
Aleksi Mäkinen, Espoo
Valmentajat
Pirjo Pellikka, Vantaa
Pipsa Aaltonen, Helsinki
Milla Haglund, Vantaa

Yleisurheilu
Urheilijat
Valtteri Kalliomäki, Orimattila
Samuli-Petteri Kivinen, Kaustinen
Kai Koljonen, Oulu
Noora Koponen, Seinäjoki
Anna-Maria Nurmi, Alavus
Valmentajat
Jukka Lahti, Petäjävesi
Erwin Borremans, Espoo

Aktiivisesti urheilevat joutuvat kamppaile-
maan monen moisten urheiluvammojen 
kanssa. Vuosittain sattuu noin 350 000 ur-
heiluvammaa liikkumisen yhteydessä, ja nii-
tä sattuu etenkin nuorille urheiluseurahar-
rastuksissa. 

Useat loukkaantumiset olisivat ehkäistä-
vissä ja valmentajalla on erittäin ratkaiseva 
rooli urheiluvammojen ehkäisyssä. Valmen-
tajan vastuulla on tunnistaa ja ennakoida 
urheilusta, ympäristöstä ja urheilijan yksilöl-
lisistä ominaisuuksista esille nousevia louk-
kaantumisriskejä ja puuttua niihin ajoissa. 

Selvitysten pohjalta tiedetään, että kaikki 
urheilevat lapset ja nuoret eivät liiku tervey-
tensä kannalta riittävästi. Tämän seuraukse-
na lasten ja nuorten fyysiset ominaisuudet 
ja yleinen taitotaso eivät välttämättä ole riit-
tävät urheiluseuroissa tapahtuvaan inten-
siiviseen urheiluun. Heikko fyysinen kunto, 
puutteelliset liikunnalliset perustaidot ja yk-
sipuolinen harjoittelu lisäävät sekä äkillisten 
urheiluvammojen että rasitusvammojen 
riskiä.

Monipuolinen, järkevästi rytmitetty har-
joittelu sekä yleisten liiketaitojen ja kehon 
hallinnan kehittäminen ovat avainasemas-
sa urheiluvammojen ehkäisyssä. Syste-
maattinen urheiluvammojen ehkäisy lisää 
terveitä harjoittelu- ja kilpailupäiviä urheilu-
uralle sekä luo vankempaa pohjaa elinikäi-
selle liikunta-aktiivisuudelle. Kaiken perus-
tana on terve, urheilullinen elämäntapa.

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä, että jotain 
olisi tehtävä, ja jotain on myös tehtävissä.

- Vammat Veks! -koulutuskiertue vastaa 
haasteeseen viedä monipuolisen ja urhei-
luvammoja ennaltaehkäisevän harjoittelun 
viestiä valmentajille. Olemme yhteistyössä 
kiertueen järjestäjätahojen asiantuntijoi-
den kanssa luoneet kolmen tunnin iltakou-

TEKSTI JA KUVA: 
SARI TUUNAINEN, 
SUOMEN 
VALMENTAJAT

Urheilun ei tarvitse olla niin 
loukkaantumisherkkää

Suomen Valmentajien kehityspäällikkö 
Erik Piispa ohjaa jalkapalloilija Vera Varista 
suoritustekniikassa.

lutuksen, jota viedään kaikkiaan 11 paikka-
kunnalle ympäri Suomen, kertoo Suomen 
Valmentajien kehityspäällikkö Erik Piispa.

Koulutus sisältää sekä luentoja että käy-
tännön harjoituksia ja se sopii kaikille val-
mentajille tasosta ja lajista riippumatta. 
Koulutus on suunnattu etenkin lasten ja 
nuorten valmennuksen parissa toimiville. 

Koulutuksessa kerrotaan uusinta tietoa 
urheiluvammojen ehkäisystä sekä opitaan 
käytännössä muun muassa testiliikkeitä, 
joiden avulla voidaan arvioida urheilijoiden 
loukkaantumisriskejä..

InfoVammat Veks! 
-koulutuskiertue 
urheiluvammojen 
ehkäisemiseksi
Vammat Veks! on Suomen Valmentajien, 
UKK-instituutin Tampereen Urheilulääkäri-
aseman, Olympiakomitean ja Valon yhtei-
nen koulutuskiertue. Paikallisesti järjeste-
lyissä ovat mukana myös urheiluakatemiat 
ja liikunnan aluejärjestöt.

Koulutuskiertueen aikataulu
28.4.  Lahti
29.4.  Jyväskylä
5.5.  Rovaniemi
6.5.  Oulu
7.5.  Tampere
12.5.  Turku
14.5.  Seinäjoki
20.5.  Joensuu
21.5.  Kuopio
Osallistumismaksu: 10 euroa/hlö, seura-
alennuksella joka 5. hlö ilmaiseksi
Ilmoittautumiset: 
www.suomenvalmentajat.fi
Lisätiedot: Suomen Valmentajat, kehitys-
päällikkö Erik Piispa, puh. 045 638 4772.
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Eeva-Riitta Fingerroos on yksi kaikkien aikojen näkö-
vammaisista uimareista. Mitaliröykkiöitäkin merkit-
tävämpi saavutus oululaiselle on kuitenkin Evelace – 
oma alusvaateyritys.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: JAANA AHTI, ANDRUS RAJANIEMI

Mestariuimari sukelsi 
alusvaatebisnekseen

Fingerroos loi uskomattoman pitkän ja 
menestyksekkään uintiuran. Hän voitti 
ensimmäisen aikuisten näkövammais-
ten SM-mitalinsa vuonna 1978, vain 
9-vuotiaana. Ura päättyi lukemattomia 
mitaleja myöhemmin vuonna 2004, 
joskin pettymykseen.

– Olin tehnyt neljällä uintimatkalla 
Ateenan paralympialaisiin oikeuttavan 
tuloksen, mutta terveydellisistä syistä 
kisamatka jäi väliin. Sen jälkeen mie-
lenkiinto lopahti ja lopetin urani, Fin-
gerroos muistelee kymmenen vuoden 
taakse.

Oululainen ehti edustaa Suomea vii-
sissä paralympialaisissa, joista ensim-
mäiset olivat New Yorkissa 1984, jolloin 
Fingerroos – tai silloin vielä Kukkonen 
– oli 14-vuotias. Hän muistelee Suo-
mella olleen mukana paljon muitakin 
melko nuoria urheilijoita, ja kielellisesti 
lahjakas Fingerroos sai ajoittain toimia 
tulkkina joukkuetovereilleen. Päällim-
mäisenä muistona on kuitenkin kova 
jännitys.

– Olin hirveissä täpinöissä. Ajattele 
nyt, sellainen pikkuinen tirppana. Jän-
nityksen taso oli käsittämätön. Siihen 
nähden kisat menivät hyvin.

Näin voi todellakin sanoa. Fingerroos 
voitti New Yorkissa kaksi hopeaa ja kak-
si pronssia. Päämatkallaan 100 metrin 
perhosuinnissa hän voitti hopeaa jää-
tyään B1-luokan maailmanennätyksen 
tehneestä Ruotsin Magdalena Tjenr-
bergistä vain 33 sekunnin sadasosaa.

Neljä vuotta myöhemmin Soulin pa-
ralympialaisissa Fingerroos oli jo kään-
tänyt asetelman tyystin ympäri. Tjenr-
berg jäi 100 metrin perhosuinnissa 
hopealle lähes neljän sekunnin erolla 
suomalaiseen. Vuoden 1986 MM-kil-
pailuissa Fingerroos oli uinut samalla 
matkalla maailmanennätyksen, joka 
säilyi hänen nimissään 15 vuotta. Para-
lympiauransa toisen kultamitalin Fin-
gerroos voitti Barcelonassa 1992, niin 
ikään 100 metrin perhosuinnissa.

Kaikkiaan hän voitti 14 paralympia-
mitalia ja 14 MM-mitalia. EM- ja PM-

mitaleita Fingerroosilla on kymmeniä, 
SM-mitaleita hän ei edes pidä kovin 
suuressa arvossa, sillä vastusta ei juuri 
ollut.

Kansainvälisyys ja ystävyys
Fingerroos ui luokassa B1, jonka nimi 
sittemmin muuttui uinnissa luokak-
si S11. Hän on siis käytännössä sokea. 
Suomessa oli joitain hyviä heikkonäköi-
siä uimareita, mutta sokeiden luokassa 
Fingerroos oli oma lukunsa. 

Suomalaisista naisuimareista Finger-
roos nostaa esiin heikkonäköisten B2-
luokassa uineen Päivi Tolosen, joka oli 
tärkeä joukkuekaveri ja kilpakumppa-
nikin Fingerroosille, vaikka ei samassa 
luokassa uinutkaan. Ulkomaisista ui-
mareista Fingerroos ystävystyi eten-
kin skotlantilaisen Mary Ann Low’n ja 
ruotsalaisen Eila Nilssonin kanssa.

– Muutenkin nostaisin uintiuralta-
ni kaksi asiaa: kansainvälisyyden ja ys-
tävyyden. Ennen Sydneyn paralym-
pialaisia 2000 kokoonnuimme kaikki 
pohjoismaalaiset paralympiauimarit 
kahdeksi viikoksi Brisbaneen valmis-
tautumisleirille. Se teki tosi paljon, että 
saimme olla siellä yhdessä.

Hän onnistui voittamaan Sydneystä 
vielä uransa viimeisen paralympiamita-

Uintiuran jälkeen purjehdus on 
noussut suureen rooliin Eeva-
Riitta Fingerroosin elämässä.
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lin: 100 metrin vapaauinnin pronssin, 
joka oli hänelle erityisen merkityksel-
linen.

– Kaikista valmentajistani numero 
ykkönen oli Matti Nousiainen, joka 
valmensi minua urani loppupuolel-
la. On uskomatonta, kuinka verbaali-
sesti hän pystyi kertomaan näkövam-
maiselle uimarille miten tulee tehdä. 
Pystyin vielä aikuisena naisena pa-
rantamaan kolme sekuntia 100 met-
rin vapaauinnin aikaani.

Muistijälki väreistä 
jäljellä
Oli luontevaa, että se 14-vuotias tyt-
tö, joka toimi vanhemmille joukkue-
tovereilleen tulkkina New Yorkissa, 
rakensi myöhemmän työuransa kan-
sainväliselle pohjalle. 

Naisille alusvaatteiden shoppai-
lu ruuhkaisissa myymälöissä voi olla 
epämieluisaa. Uintimatkoillaan Fin-
gerroos keksikin, että miksei alus-
vaatteita voisi saada Suomessakin 
kotimyynnistä.

Vuonna 1995 syntyi Evelace, alus-
asuja maahantuova yritys, joka pyö-
ri ensimmäisen syksyn pelkästään 
Fingerroosin oman aktiivisuuden va-
rassa. Seuraavana vuonna aloittivat 
ensimmäiset Evelace-jälleenmyyjät. 
Sittemmin toiminta on laajentunut ja 
toimitilat ovat siirtyneet Fingerroosin 
kotoa Oulun Maikkulan yrityskylään. 
Vuosituhannen vaihduttua Evelace 
alkoi tehdä omia tuotteitaan.

Fingerroos vetää lankoja mallisto-
jen suunnittelussa. Hänen päätös-
vallassaan ovat kosketeltavat asiat, 
kuten kaavat ja saumat. Myös väriva-
linnat ovat pitkälti hänen käsialaan-
sa, vaikka hän ei käytännössä näe 

Te i n i - i k ä i n e n 
mestariuimari 
Eeva-Riitta Kuk-
konen vuonna 
1985.

Näppäile nettiin
Eeva-Riitta Fingerroos pitää aviomie-
hensä Andrusin kanssa purjehdusai-
heista Suwena-blogia, joka on nimetty 
heidän purjeveneensä mukaan:
www.suwena.net

mitään. Syntymäsokea Fingerroos ei kui-
tenkaan ole, vaan menettänyt näkönsä 
ensin oikeasta silmästä 3-vuotiaana hoi-
tovirheen seurauksena ja vasemmasta 
kouluikään tultaessa silmätulehduksen 
myötä.

– Minä olen aikoinaan nähnyt ne värit, 
mikä auttaa siinä, että pystyn hahmotta-
maan mistä on kyse, Fingerroos painot-
taa.

Purjehduksessakin kovat 
tavoitteet
Vesi on ollut Eeva-Riitta Fingerroosin elä-
mässä niin isossa roolissa, että uintiuran 
päättymisen jälkeen hän keksi pian uu-
den tavan viettää aikaa tämän rakkaan 
elementin parissa. Fingerroos ryhtyi pur-
jehtimaan miehensä kanssa.

Eikä kyse ole tässä tapauksessa mistään 

sunnuntaipurjehtimisesta. Fingerroos 
ja hänen miehensä Andrus – joka työs-
kentelee myös Evelacessa – ovat kiertä-
neet viime kesinä pitkiä reissuja Itäme-
rellä ja Atlantilla.

– Tänä kesänä meidän on tarkoitus 
purjehtia kahden vuorokauden matka 
Shetlannista Färsaarille ja sieltä edel-
leen Skotlantiin. Se on todellinen testi, 
koska meillä on kuitenkin puolentois-
ta hengen miehistö, sillä minä en pysty 
ihan kaikkea tekemään.

Kun purjehdusreissut ja työmat-
kat lasketaan yhteen, vietti Fingerroos 
vuonna 2013 viisi ja puoli kuukautta ul-
komailla. Liikkuvaisen elämän vuoksi 
hänellä ei enää viime vuosina ole ollut 
opaskoiraa. Liikuntaharrastusten hän 
myöntää olevan melko epäsäännölli-
siä, vaikka uitua tuleekin yhä tilaisuu-
den tullen. Uusi veteen liittyvä harras-
tus on kuitenkin jo suunnitteilla.

– Haluaisin mennä sukelluskurssille. 
Sanoinkin miehelleni, että sen jälkeen 
voin alkaa pitää huolta veneemme 
pohjasta. Vielä sille ei ole löytynyt aikaa, 
mutta haaveita pitää aina olla..

Eeva-Riitta Fingerroos su-
luttamassa Suwena-purje-
veneellä Zeebruggen isos-
sa sulussa Belgiassa.
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Suomalainen erityisuinti viettää tänä vuonna 30-vuo-
tisjuhliaan. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastus-
liiton (SUH) erityisuinnin tavoitteena on, että jokainen 
uimari oppii itselleen parhaiten soveltuvan tavan liik-
kua vedessä ja mahdollisuuksien mukaan eri uintityy-
lejä. Tässä ideoita ja vinkkejä lasten uinnin opetteluun 
erityisuinnin näkökulmasta.

TEKSTI: LAURA HÄKKINEN JA MINNA NEVALAINEN
KUVAT: MINNA NEVALAINEN

Tsuida duida, osaaks sä uida…

Uimataito maassamme määritellään 
pohjoismaisen uimataidon määritel-
män mukaisesti: Uimataitoinen on 
henkilö, joka pudottuaan veteen niin, 
että pää käy veden alla, ui pinnalle 
päästyään yhtäjaksoisesti 200 metriä, 
joista 50 metriä selällään.

Erityisuinnissa käytetään uimataito-
määritelmän rinnalla vesitaidon mää-
ritelmää: Vesitaito on sitä, että uimari 
kykenee liikkumaan luontevasti ja pel-
käämättä vedessä sekä pinnalla että 
veden alla, apuvälinein tai ilman. Uinti-
tilanne sujuu tällöin turvallisesti viera-
ammankin avustajan kanssa.

Valmistautuminen

Onnistunut ja mielekäs uintireissu al-
kaa jo kotoa hyvällä ja ennakoivalla 
suunnittelulla. Uimapaikkaa valittaes-
sa on hyvä miettiä uimapaikan puit-
teet, miten liikkuminen hallille ja hal-
lissa toteutuu ja onko asioita, joita on 
tärkeä huomioida uimarin yksilöllisten 
tarpeiden vuoksi.

Kun uimahalli, allas ja muut tilat ovat 
ennakkoon tuttuja, on helppo suunni-
tella etukäteen kulkureitit ja joustava 
liikkuminen pukutiloista pesutilojen 
kautta altaalle ja takaisin. Samalla pys-

tytään ehkäisemään myös mahdolliset 
vaaranpaikat. Lapsen vireystilan ja jak-
samisen huomioiminen on tärkeää.

Veteen totuttelu
Riittävän pitkä veteen totutteluvaihe 
luo pohjan luottamukselle veteen ja 
vedessä liikkumiseen. Veteen totutte-
lua kannattaa tehdä jo ennen uima-
halliin ja altaaseen menoa lämpimässä 
vedessä. Hyviä harjoitteita ovat pään 
ja kasvojen kastelu suihkun alla, veden 
puristaminen pesusienellä eri kehon 
osiin sekä kuplien puhaltelu joko suul-
la tai pillillä. Myös erilaiset lorut ja leikit 
veden äärellä ovat lasten keskuudessa 
suosittuja. Hiustenpesutilanteessa lap-
selle kannattaa jo opettaa pään kasta-
minen ja tunne kun vettä valuu kas-
voille.

Saavuttaessa altaalle voi käydä ker-
tomassa uinninvalvojille mahdollisista 
erityistarpeista. Kun kyseessä on lasten 
uinninopettelu, on tärkeää että aikui-
nen on mukana vedessä, jotta ensim-

On tärkeää että aikuinen on muka-
na vedessä, jotta ensimmäisistä ko-
kemuksista tulee positiivisia ja lap-
si voi jakaa riemun tunteita tärkeän 
ihmisen kanssa.
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mäisistä kokemuksista tulee positiivi-
sia ja lapsi voi jakaa riemun tunteita 
tärkeän ihmisen kanssa.

Altaalla totuttelu veteen aloitetaan 
matalasta vedestä. Erilaisten uintiasen-
tojen ja avustusotteiden kautta, tarvit-
taessa vanhemman/avustajan tuella, 
lapsi saa kokemuksia vedessä liikku-
misesta. Alussa laajat ja tukevat otteet 
sekä rauhallisuus auttavat turvallisuu-
den tunteen luomisessa.

Vedessä eri tavoin ja eri suuntiin liik-
kumalla lapsi saa kokemuksia veden 
ominaisuuksista kuten vastuksesta, 
nosteesta ja pyörteistä. Tämä lisää ke-
honhallintaa ja antaa erilaisia aistiko-
kemuksia.

Vedessä liikkumista voi rohkaista ja 
motivoida erilaisten vesileikkien, virik-
keellisten lelujen sekä uinnin apuväli-
neiden avulla. Lasten kohdalla oman 
vanhemman tai sisaruksen esimerkillä 
on suuri vaikutus. Myös mahdollisiin 
tasapainon menetyksiin (kaatumisiin) 
vedessä on tärkeä saada turvalliset ko-
kemukset.

Kastautuminen ja veden 
alle painautuminen
Kastautumisharjoitukset aloitetaan 
vähitellen. Ensimmäisiä kastautumis-
harjoituksia ovat kasvojen kastelu mä-
rällä kädellä. Kastautumisharjoituksia 
voidaan jatkaa erilaisten kannujen ja 
ämpäreiden avulla. Poraamalla reikiä 
ämpärin pohjaan saadaan suihku, jos-
ta vesi valuu uimarin päälle pehmeästi. 
Valuvan veden määrää voi säädellä rei-
kien määrällä ja koolla.

Kasvojen kastamista veteen ja pin-
nan alle kurkisteluun voi houkutella 
laittamalla altaan pohjaan erilaisia le-
luja ja esineitä.

Kelluminen
Tasapainon löytäminen vedessä on tär-
keää veteen totuttautumisvaiheessa, 
jotta kellumis- ja vaaka-asennon oppi-
minen olisi mahdollista. Vaaka-asentoa 
harjoitellessa on hyvä opettaa myös, 
miten vaaka-asennosta päästään pois.

Vasta-alkajan on usein vaikea luot-
taa veden nostovoimaan, ja tällöin 
voidaan käyttää apuvälineitä tai osit-
taiskelluntaa uimarin kellumisen hel-
pottamiseksi. Hyviä apuvälineitä kel-
lunnan harjoitteluun ovat lötköpötkö, 
uimalauta ja Airex-matto.

Liukuminen
Liukumisharjoittelussa mukaan tulee 
usein vauhdin hurma. Kun lapsi osaa 
olla rentona vedessä, kontrolloida hen-
gitystä sekä hallita oman vartalonsa, 
sujuvat liukuharjoitukset hienosti. 

Liukumista voi harjoitella vatsallaan 
ja selällään sekä joidenkin uimareiden 
kanssa myös kyljellään. Uimalauta on 
toimiva apuväline, jonka kanssa voi 
matkata mielikuvissa rakettina avaruu-
teen.

Ensimmäiset uintiliikkeet
Liukuharjoitteiden jälkeen on luonte-
vaa lisätä liukuun potkut ja käsivedot. 
Pitkiä ja kauhovia käsivetoja on mu-
kava harjoitella vanhemman tai avus-
tajan kanssa yhdessä. Näin lapsi oppii 
myös helposti oikean liikeradan.

Harjoittelu tekee mestarin
Harjoittelu, toistot ja uinnin myötä 
syntyvät rutiinit ovat tärkeässä roolis-
sa uinnin opettelussa. Vedessä koettu 
ilo ja onnistumisen kokemukset vievät 
aina pienen askeleen eteenpäin kohti 
vesi- ja uimataitoa. .

Info

Info

Kastautumisharjoituksia voidaan jat-
kaa erilaisten kannujen ja ämpäreiden 
avulla. Poraamalla reikiä ämpärin poh-
jaan saadaan suihku, josta vesi valuu 
uimarin päälle pehmeästi.

Kasvojen kastamista veteen ja pin-
nan alle kurkisteluun voi houkutella 
laittamalla altaan pohjaan erilaisia 
leluja ja esineitä.

SUH:n 
uimaopetuksen 
eteneminen
1.  Totuttautuminen veteen
–  Veden vastuksen kokeilu
–  Hengityksen pidättäminen ja 
 puhallus veteen
2.  Kastautuminen
3.  Kelluminen
–  Veden kantavuuden kokeilu
–  Päin- ja selin kellunta
4.  Liukuminen
–  Päin- ja selin liukuminen
5.  Ensimmäiset uintiliikkeet

Monien 
mahdollisuuksien 
erityisuinti -kirja
–  Juhlavuonna ilmestyy ensimmäinen 
 SUH:n julkaisema erityisuintia käsit- 
 televä kirja: Monien mahdollisuuksi 
 en erityisuinti.
–  Kirja kokoaa tämän hetken asiantun- 
 tijatiedon erityisuinnista.
– Kirja on tarkoitettu käytännön työka-
 luksi erityisuinnin parissa toimiville 
 ja muille aiheesta kiinnostuneille, 
 kuten vanhemmille ja kasvatustyön  
 ammattilaisille.
–  Kirja julkaistaan perjantaina 16.5.
Lisätiedot: www.suh.fi
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Suomen
paralympiajoukkue

Sotshissa 2014
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Suomen
paralympiajoukkue

Sotshissa 2014

Maija Järvelä (ylh. vas.), Vesa Hellman, 
Markku Karjalainen ja Tuomo Aarnik-
ka (kesk. vas.), Katja Saarinen (alh. vas.), 
Ilkka Tuomisto (keskellä), Matti Suur-
Hamari (ylh. oik.), Timo Salminen, Mai-
ja Järvelä, Juha Härkönen, Rudolf Kle-
metti ja Lasse Kankkunen (kesk. oik.), 
Sini Pyy (alh. oik.).
Kuvat: Maiju Torvinen ja Riku Valleala.
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Liikunnan aluejärjestöt järjestävät kesällä monipuolisia lasten ja nuorten liikunta-
leirejä. Leirijärjestäjillä ympäri Suomen on vuosi vuodelta yhä paremmat valmiu-
det ottaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia mukaan toimintaansa.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Kesän liikuntaleirit ovat yhä 
vahvemmin kaikille avoimia

Useimmilla leireillä erityislapset on in-
tegroitu leiriryhmiin ja heille on tar-
vittaessa joko osoitettu oma ohjaaja 
tai avustaja leirin puolesta tai he voi-
vat ottaa mukaansa henkilökohtaisen 
avustajan, joka useimmiten pääsee lei-
rille mukaan maksutta.

KesäSporttis-leiri 
Nurmossa 2.–5.6.
Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun Ke-
säSporttis-leirillä voi valita joko yleisen 
liikuntaleirin tai jonkun lajileirivaih-
toehdoista. Erityislapsia on aiempina 
vuosina osallistunut lähinnä liikunta-
leirille, jossa kokeillaan 6–7 lajia.

– Erityislapsilla on ollut oma avusta-
ja mukana. Meillä ei ole osoittaa siihen 

yhtä henkilöä. Avustaja pääsee leirille 
mukaan maksutta, kertoo PLU:n nuori-
sopäällikkö Mikko Rissanen.

Lisätiedot: www.plu.fi/kesasport-
tis-2014.html ja Mikko Rissanen, puh. 
040 575 8127

Hämeen Sportti -leiri 
Pirkkalassa 2.–5.6.
Hämeen Liikunnan ja Urheilun Hä-
meen Sportti -leirillä erityistä tukea 
tarvitsevat lapset on integroitu leiri-
ryhmiin. Yhden avustavan ohjaajan 
vastuulla on kaksi erityistä tukea tarvit-
sevaa lasta. Mahdollinen henkilökoh-
tainen avustaja pääsee leirille maksut-
ta.

– Harvassa taitavat olla leirit, jonne 

voidaan ottaa mukaan käytännössä 
ihan kaikki. Lajikokeiluja on leirillä 15–
20 ja ohjaajat ovat ammatti-ihmisiä, 
jotka osaavat tarvittaessa soveltaa, sa-
noo HLU:n lasten ja nuorten liikunnan 
aluekehittäjä Hannamari Laitinen.

Lisätiedot: www.leiri.hlu.fi ja Hanna-
mari Laitinen, puh. 020 7482 612

SankariSporttileiri 
Hyvinkäällä 2.–6.6.
Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun 
SankariSporttileiri Hyvinkään Martin 
koululla on päiväleiri, eli lapset lähte-
vät yöksi tahoillensa. Erityislapset on 
integroituna leiriryhmiin.

– Henkilökohtaista avustajaa tar-
vitsevia erityislapsia on ollut aiempi-
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na vuosina harvoin. Henkilökohtaiset 
avustajat pääsevät mukaan maksutta 
ja saavat syödäkseen, toteaa ESLU:n 
lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä 
Sari Sivonen.

Lisätiedot: www.eslu.fi/node/68 ja 
Tarja Nieminen, puh. 0400 894 559

SporttiAction-liikuntaleiri 
Kouvolassa 2.–6.6.
Kymenlaakson Liikunnan SporttiActi-
on-liikuntaleiri on päiväleiri, eli yöksi 
lapset lähtevät tahoilleen. Leirivaihto-
ehtoja ovat askartelu-, liikunta- ja pal-
loilupainotteiset leirit, joihin kaikkiin 
myös erityistä tukea tarvitsevat lapset 
voivat ilmoittautua.

Lisätiedot: www.kymli.fi/lapset-ja-
nuoret/sporttiaction-leiri-2014 ja Pet-
teri Mäkelä, puh. 044 013 7081

Sporttileiri Joensuussa 
4.–6.6.
Pohjois-Karjalan Liikunnan Sporttilei-
rin kokonaisuuteen kuuluu yli kymme-
nen lajileiriä, joista yksi on yleinen lii-
kuntaleiri, johon myös erityistä tukea 
tarvitsevat lapset on integroitu. Mah-
dollinen henkilökohtainen avustaja 
pääsee leirille maksutta.

– Tänä vuonna tilanne on vähän eri-
lainen, kun Karelia ENPI -hankkeen 
kautta tulee leirille seitsemän venä-
läistä erityislasta tulkkeineen, joten eri-
tyistä tukea tarvitsevia lapsia on hie-
man enemmän, toteaa Pokalin lasten 
ja nuorten liikunnan kehittäjä Annu 
Jantunen.

Lisätiedot: www.pokali.fi/lasten_ja_
nuorten_liikunta/leirit ja Annu Jantu-
nen, puh. 050 301 8415

Kaikille lapsille avoin 
leiriviikko Mikkelissä  
9.–13.6.

Etelä-Savon Liikunnan liikuntaleiriko-
konaisuus kestää valtaosan kesäkuusta 
(2.–19.6.). Ajanjakson keskellä on Kai-
kille lapsille avoin leiriviikko, jolloin toi-
minta on nimensä mukaista: erityislap-
set liittyvät leiriryhmiin ja tekevät eri 
lajeja. Henkilökohtaiset avustajat pää-
sevät tarvittaessa maksutta leirille.

– Viikon huipentumana on torstain 
vammaisurheilupäivä, jolloin koko leiri 
tekee pelkästään vammaisurheilulaje-
ja, kertoo ESLi:n leiritoimintavastaava 
Harri Taskinen.

Lisätiedot: www.esliikunta.fi/lasten-
ja-nuorten-toiminta/leiritoiminta ja 
Harri Taskinen, puh. 044 341 0062

SankariSporttileiri 
Hyvinkäällä 9.–13.6.
Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun ke-
sän toinen SankariSporttileiri järjeste-
tään päiväleirinä Hyvinkään Vehkojan 
koululla. Erityislapset on integroituna lei-
riryhmiin.

– SankariSporttileirien nimi tulee sii-
tä, että niitä on mukana järjestämässä 
hyvinkääläinen ehkäisevää päihdetyötä 
nuorten parissa tekevä Elämäni Sankari 
ry, kertoo ESLU:n Sari Sivonen.

Lisätiedot: www.eslu.fi/node/68 ja 
Tarja Nieminen, puh. 0400 894 559

KESLI-liikuntaleiri Jämsässä 
9.–13.6.
Keski-Suomen Liikunnan KESLI-liikunta-
leirillä erityislapset on integroituna leiri-
ryhmään. Erityislapsille on osoittaa oma 
ohjaaja leirijärjestäjien toimesta. Kokeil-
tavana on viikon aikana 11 eri lajia, kol-
me lajia per päivä.

– Lajivalikoimasta mäkihyppy on meil-
le järjestäjillekin vielä uudehko laji, mut-
ta eiköhän siihenkin keksitä keinot sovel-
taa, naurahtaa KesLi:n toimistosihteeri 
Mira Autio.

Lisätiedot: www.kesli.fi/leiri ja Mira 
Autio, puh. 050 3813 820

Kesis-leiri Sauvossa  
10.–13.6.
Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun 
Kesis-leirillä on eri-ikäisille lapsille tar-
jolla eri lajipaketteja. Erityislapset on 
integroituna leiriryhmiin ja he liikkuvat 
leirillä oman avustajan kanssa. 

Leirijärjestäjät auttavat tarvittaessa 
avustajan rekrytoinnissa. 12–14-vuo-
tiaiden lajipaketteihin kuuluu erityis-
liikunnan sporttitori, eli kaikki tämän 
ikäluokan leiriläiset tutustuvat vam-
maisurheilun sovelluksiin.

– Kaikki leiriläiset yöpyvät teltassa. Si-
sämajoitusta ei pystytä tarjoamaan, 
muistuttaa LiikU:n lasten liikunnan ke-
hittäjä Anna Blomroos.

Lisätiedot: www.liiku.fi/lapsille/leirit/
kesis ja Anna Blomroos, puh. 040 9000 
842

Soveltava Sporttileiri 
Imatralla 11.–13.6.

Etelä-Karjalan Liikunnan ja Urheilun So-
veltavalle Sporttileirille osallistuvat eri-
tyislapset kulkevat avustajiensa kanssa 
Sporttileirin ryhmien mukana. Avustaji-
na toimivat tehtäväänsä koulutetut Sai-
maan amk:n opiskelijat. Mahdollinen 
henkilökohtainen avustaja on hankitta-
va itse, mutta hän pääsee maksutta lei-
rille.

– Yksi leirin yhdeksästä lajipisteestä on 
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vammaisurheilu, jossa on sovellettuja 
pelejä ja vammaisurheilulajeja. Kahtena 
viime vuonna leiriläiset ovat äänestäneet 
vammaisurheilupisteen leirin parhaaksi 
pisteeksi, kertoo EKLU:n lasten ja nuor-
ten liikunnan kehittäjä Lasse Heiska-
nen.

Lisätiedot: www.eklu.fi/lapset-ja-nuo-
ret/liikuntaleirit/sporttileiri ja Lasse Heis-
kanen, puh. 040 5001 849

Soveltava Sporttileiri 
Siilinjärvellä 11.–13.6.
Pohjois-Savon Liikunnan Soveltavalla 
Sporttileirillä on erilaisia lajileirejä ja la-
jipakettileirejä. Kaikki leirivaihtoehdot 
ovat avoimia myös erityislapsille. Oh-
jaajia on osoittaa yksi kahta erityislasta 
kohden. Mahdollinen henkilökohtainen 
avustaja on tultava omasta takaa, mutta 
hän pääsee maksutta leirille.

– Vielä viime vuonna vain tietyt leiri-
vaihtoehdot olivat erityislasten valitta-
vissa. Nyt ajattelimme, että lapset saavat 
itse valita kaikista vaihtoehdoista, sanoo 
PSL:n lasten ja nuorten liikunnan alueke-
hittäjä Anne Kekäläinen.

Lisätiedot: www.sporttileirit.sport-
tisaitti.com ja Anne Kekäläinen, puh. 050 
560 5437

Soveltava Sporttileiri 
Rovaniemellä 16.–19.6.
Lapin Liikunnan Soveltavalle Sporttilei-
rille osallistuvat erityislapset ovat integ-
roituna Sporttileirin ryhmiin. Leirillä mm. 
tutustutaan eri liikuntalajeihin sekä -leik-
keihin ja -peleihin.

– Oppilaitosyhteistyön ansiosta meillä 
on osoittaa avustajia erityislapsille. Mah-
dollinen ympärivuorokautinen henki-
lökohtainen avustaja on lapsella oltava 
omasta takaa, sanoo LapLi:n aluekoulut-
taja Suvi Karusaari.

Lisätiedot: www.lapinliikunta.com/
lapset-ja-nuoret/sporttileiri ja Suvi Karu-
saari, puh. 040 847 1321

PlayCity-lastenkaupunki 
Kauhajoella 24.–27.6.
Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun Play-
City ei ole perinteinen liikuntaleiri, vaan 
pienoisyhteiskunta lapsille. PlayCityssa 
on pankki, posti, puutyöpaja jne. Lapset 
hakevat leiripäivän alussa töitä ja toimin-
ta määräytyy valitun ammatin mukaan.

– Leirille osallistuvien erityislasten 
osalta voimme auttaa henkilökohtaisen 
avustajan hankkimisessa, mutta emme 

tämän kustannuksista. Leirille avustaja 
toki pääsee maksutta, kertoo Kauhajo-
en erityisliikunnan suunnittelija Maarit 
Kaari.

Lisätiedot: www.plu.fi/playcity-las-
tenkaupunki-2014.html ja Maarit Kaari, 
puh. 040 594 1466

Pitkis-Sport Futuuri- ja 
Pyörätuolikoripalloleiri 
Kokemäellä 30.6.–4.7.
Lounais-Suomen Liikunnan ja Urhei-
lun Pitkis-Sport on Suomen suurin las-
ten liikuntaleiri. Eri lajileirejä on valtava 
määrä, ja erityislapsille on kaksi omaa 
leirivaihtoehtoaan: yleisleiri Futuuri 
sekä pyörätuolikoripalloleiri. 

Futuuri-leirille otetaan mukaan 20 
ensimmäisenä ilmoittautunutta ja leiri 
tulee hyvissä ajoin täyteen. Pyörätuoli-
koripalloleirille paikkoja on auki toden-
näköisesti pidempään. Pyörätuoliko-
ripalloleirillä on lajiharjoitusten lisäksi 
myös muita leiriaktiviteetteja.

– Futuuri- ja Pyörätuolikoripalloleiril-
lä on kahta leiriläistä kohden yksi avus-
taja. Osaavat ohjaajat ja avustajat ta-
kaavat sen, että kaikki saavat leiristä 
ikimuistoisia kokemuksia, sanoo pitkään 
leirijärjestelyissä mukana ollut Satakun-
nan ammattikorkeakoulun lehtori Kati 
Karinharju.

Lisätiedot: www.liiku.fi/lapsille/leirit/
pitkis-sport ja Kati Karinharju, puh. 044 
710 3868

JukuJuku-leiri Kalajoella 
29.7.–1.8.
Keski-Pohjanmaan Liikunnan JukuJuku-
leirillä on useita lajileirivaihtoehtoja sekä 
Hippo-yleisleiri, johon myös erityislapset 
voivat osallistua.

– Jos ryhmässä on erityistä tukea tar-
vitseva lapsi, niin hänelle on osoittaa 
ylimääräinen ohjaaja, joita olemme rek-
rytoineet sosiaali- ja terveysalan opiske-
lijoista. Mahdollisen henkilökohtaisen 
avustajan osalta leirikustannukset täytyy 
neuvotella erikseen, kertoo Keplin nuo-
riso- ja koulutuspäällikkö Satu Sundell.

Lisätiedot: www.kepli.fi/lapset-ja-
nuoret/jukujuku-leiri ja Satu Sundell, 
puh. 044 0916 079

Sporttileiri Tuusulassa 
4.–8.8.
Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun 
Sporttileiri Tuusulan Urheilukeskuksessa 
on päiväleiri, eli leiriläiset lähtevät yöksi 
tahoillensa. Erityislapset ovat integroitu-
na leiriryhmään. Mahdollinen henkilö-
kohtainen avustaja pääsee leirille mak-
sutta ja saa syödäkseen.

– Sporttileirillä on hyvä muistaa, että si-
sätiloja ei ole lainkaan käytössä, eli ollaan 
ulkona säiden armoilla, sanoo ESLU:n 
lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Sari 
Sivonen.

Lisätiedot: eslu.fi/node/70 ja Tarja 
Nieminen, puh. 0400 894 559
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Junior Games -kisat on yksi niistä kilpailutapahtumista, 
joista kuulee usein sanottavan, että mitalit eivät ole näis-
sä kilpailuissa se tärkein asia. Mutta älkää vain menkö sa-
nomaan sitä kisoihin osallistuville lapsille.

”Kun minä teen maalin,
te huudatte jee!” 
Ja muita Junior Games -kevätkisojen hienouksia

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Vammaisille ja erityistä tukea tarvitsevil-
le lapsille ei ole tarjolla urheilukilpailu-
ja ihan joka viikolle. Vuosittaiset Junior 
Games -kisat ovat harvinaista herkkua, 
jota varten valmistaudutaan huolella.

– Me opimme läksymme viime vuon-
na. Että ei kannata luovuttaa, vaan ke-
hittyä. Nyt me olemme paljon parem-
pia, kertoo Mäntykankaan koulun Ville 
Kujapelto salibandyotteluiden välissä 
Junior Games -kevätkisoissa Kuorta-
neella.

Salibandyssa, bocciassa, uinnissa, kei-
lailussa, maalipallossa ja puhallustikas-
sa on kaikissa tarjolla mitaleita parhaille. 
Oli se sitten kisojen tärkein anti tai ei. Jo-
tain käsin kosketeltavaa se ainakin on.

Mutta tärkeä on myös kisadisko, jota 
varten tytöt lähtevät laittautumaan vä-
littömästi kun vain päivän kisakiireil-
tään ehtivät. Monelle tärkeä on myös 

pitkä bussimatka etelän isoista kaupun-
geista eksoottiselle Kuortaneelle. Tai yö-
pyminen tutussa kouluporukassa, mut-
ta vieraassa ympäristössä.

Jokainen saa Junior Games -kisoista 
jotakin, ja sen ansiosta hieno kisape-
rinne on säilynyt pitkään. Tänä keväänä 
juhlittiin Junior Games -kisojen 25-vuo-
tista taivalta, mutta sekin on vain aika, 

Boccia on yksi Junior 
Games -kevätkisojen 
suosikkilajeista, eikä 
vähiten siksi, että se 
soveltuu kaikille toi-
mintakyvystä riippu-
matta.

InfoTaisto-maalipalloturnaus

jolloin vammaisurheilujärjestöt ovat jär-
jestäneet kisat. Sitä ennen ne olivat eri-
tyiskoulujen itse järjestämät koulujen-
väliset kilpailut.

Junior Games -kisojen tunnelma ki-
teytyy siihen, kun pitkän päivän päät-
teeksi muut koululaiset hakeutuvat vie-
lä illan viimeisen salibandypelin äärelle 
seuraamaan koulukavereidensa otteita. 
Ja noudattamaan Ruskeasuon koulun 
oppilaan Noel Sirenin pelikentän puo-
lelta kannustusjoukoille antamaansa 
ohjetta:

– Kun minä teen maalin, te huudatte 
jee! .

Kuortaneen Junior Games -kevätkisojen 
yhteydessä järjestettiin ensimmäistä ker-
taa Taisto-maalipalloturnauksen karsinta. 
Taisto-turnaukseen kutsuttiin kouluja – 
niin normaalikouluja kuin erityiskouluja –, 
jotka olivat kahden viime vuoden aikana 
ottaneet osaa Suomen Paralympiakomi-
tean ParaSchoolDay-koulukiertueeseen.
Kuortaneen karsintaturnauksen kaksi 

parasta joukkuetta – Pomarkun koulu ja 
mäntsäläläinen Riihenmäen koulu – sel-
viytyivät Taisto-turnauksen finaaliin, joka 
pelataan 9. toukokuuta hulppeissa puit-
teissa Espoon Barona Areenalla kansalli-
sen Taisto-finaalitapahtuman yhteydessä.
Lisätiedot: www.sport.fi/paralympia-
komitea (Para School Day –> Maalipallo 
goes Taisto)
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Tällä palstalla Tuomas Törrönen vastaa per-
heiden liikuntaa ja harrastamista koskeviin 
kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen 
lehti@vammaisurheilu.fi.

Törrönen
vastaa

Sporttiklubi

Esineiden
järjestely

Tehtävänä on järjestellä eriväriset esineet tai lelut oikeaan paikkaan värin 
mukaan. Sijoita matalalle pöydälle lautaset tai kipot astioiksi ja niiden alle 
kirkasväriset paperit. Tehtävän voi suorittaa myös silmät peitettynä ja järjes-
telemällä esineet niiden muodon mukaan. Muodoiksi soveltuvat esimerkiksi 
pallot, nopat, napit ja tikut.  

MOTOASEMIEN

LIIKUNTAVINKKI
TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: LAURI 
JAAKKOLA

Motoasemat
Motoasemat-opas sisältää kuvauksen ja ohjeet kuu-
den erilaisen liikunnallisen harjoitteluaseman raken-
tamiseen sekä alkulämmittelyn ja loppuleikin oh-
jaamiseen. Irtileikattavista tehtäväkorteista löytyy 
ohjeet tehtävien helpottamiseen, vaikeuttami-
seen, soveltamiseen ja eriyttämiseen. Oppaan lo-
pusta löytyy välinelista ja ideoita tee-se-itse -vä-
lineiden tekemiseksi. Opas on saatavilla myös 
ruotsiksi nimellä Motostationer. Oppaan kuvituksesta 
on vastannut Arto Nyyssönen. 

Hinta: jäsenhinta 10 euroa + toimituskulut, muut 25 euroa + toimituskulut. 
Tilaukset: toimisto@vammaisurheilu.fi.

Miksi kehitysvammaisia urheilijoita ei 
ollut mukana Sotshin talviparalympia-
laisissa?

Tosiaan, Sotshissa kilpailivat näkö- ja lii-
kuntavammaiset urheilijat kuudessa la-
jissa, eli ampuma- ja maastohiihdossa, 
alppihiihdossa, lumilautailussa, kelkkajää-
kiekossa ja pyörätuolicurlingissa. 

Kehitysvammaisia urheilijoita on kyllä 
ollut mukana paralympialaisissa, eli kesä-
kisoissa 1996 Atlantassa, 2000 Sydneyssä 
ja 2012 Lontoossa sekä talvikisoissa 1998 
Naganossa. Vuoden 2000 Sydneyn kesä-
paralympialaisten jälkeen Kansainvälinen 
Paralympiakomitea IPC sulki kehitysvam-
maiset urheilijat pois kisoista luokittelu-
ongelmien takia. Toisin sanoen kehitys-
vammaisten henkilöiden kohdalla oli liian 
vaikea arvioida sitä, ketkä ovat oikeutettu-
ja kilpailemaan paralympialaisissa.

Kului 12 vuotta, kunnes vuoden 2012 
Lontoon kesäparalympialaisiin otettiin 
taas mukaan kehitysvammaisia urheilijoi-
ta, joilla oli kehitysvammaisten kansain-
välisen urheilujärjestön INAS:n alainen 
luokitus. Kehitysvammaisia urheilijoita 
oli Lontoossa mukana pöytätenniksessä, 
yleisurheilussa ja uinnissa. Suomen jouk-
kueeseen ei yltänyt yhtään kehitysvam-
maista urheilijaa.

IPC ottaa kehitysvammaisia urheilijoi-
ta takaisin paralympialaisiin kiirehtimät-
tä, sillä se ei halua luokitteluongelmien 
toistuvan. Kenties siksi lajimäärältään ke-
säparalympialaisia pienemmissä talvipa-
ralympialaisissa ei vielä Sotshissa ollut 
kehitysvammaisia urheilijoita mukana. Tu-
levaisuudessa, ehkä jo vuoden 2018 Pye-
ongchangin talviparalympialaisissa, tilan-
ne toivottavasti on toinen.
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Lyhyesti
KUVA: LAURI JAAKKOLA

SUOMI NIFU 2014 -leiri 
Pajulahdessa 23.–24.6.
VAU ja Suomen Paralympiakomitea järjestävät 11–15-vuotiaille vammaisur-
heilusta kiinnostuneille nuorille SUOMI NIFU 2014 -leirin 23.–24. kesäkuuta 
2014 Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nastolassa. 

Leirin lajeina ovat yleisurheilu, uinti sekä oheislajeja. Leiri alkaa maanantai-
na 23.6. klo 9.00 ja päättyy tiistaina 24.6. klo 18.00.

SUOMI NIFU 2014 -leiri toimii valmistautumisleirinä vuonna 2015 Färsaa-
rilla järjestettävään Pohjoismaiden nuorten kilpailutapahtumaan, Nordiska 
Idrettsleke för Unga NIFU:un. Kilpailutapahtuma on suunnattu näkö-, liikun-
ta- ja kehitysvammaisille 12–16-vuotiaille nuorille.

Osallistumismaksu: 70 euroa, sisältää valmennuksen, majoituksen ja ruo-
kailut. Vakuutuksista ja matkoista jokainen huolehtii itse.

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä: Anu Hämäläinen, anu.hamalainen@
vammaisurheilu.fi. Huom! Ilmoittaudu pian, paikkoja on rajoitetusti.
Lisätiedot: Tuomas Törrönen, tuomas.torronen@paralympia.fi, puh. 050 

408 6152.

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry järjestää Pitkis-Sport -pyörätuolikoripallolei-
rin 30.6.–4.7.2014 Kokemäellä. Leirillä treenataan pyörätuolikoripalloa ja harraste-
taan muita leiriaktiviteetteja kuten melontaa ja uimista.

Ilmoittautumiset 3.5. mennessä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa www.pit-
kissport.net

Lisätiedot: Kati Karinharju, kati.karinharju@samk.fi, puh. 044 710 3868.

Special 
Olympics 
-karnevaalit 
Lohjan 
Kisakalliossa 
9.–10.5.
VAU ja Kisakallion Urheiluopisto 
järjestävät Special Olympics -kar-
nevaalit 9.–10. toukokuuta 2014 
Lohjan Kisakalliossa. Karnevaalit 
ovat käynnissä molempina päivi-
nä klo 11.00–15.00 ja ovat suun-
nattu kaikille kehitysvammaisille 
liikkujille.

Karnevaaleissa voi kokeilla lu-
kuisia eri lajeja: keppicurlingia, 
melontaa, kirkkovenesoutua, 
kyykkää, sulkapalloa, pihatennis-
tä, boccea, petanqueta, frisbee-
golfia, mölkkyä, salibandya, kori-
palloa…

Yöksi majoittuvien osalta il-
moittautumisaika meni jo, mutta 
päivävierailulle Special Olympics 
-karnevaaleihin voi vielä ilmoit-
tautua. Päivähinta (20 euroa/hlö) 
sisältää lounaan.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Kisakallion Urheiluopisto, Virpi 
Palmen, puh. 040 455 2852, virpi.
palmen@kisakallio.fi

Perinteinen Loiskutellen-uintileiri järjestetään 8.–12. kesäkuuta 2014 Kuortaneen urheilu-
opistolla. Leirillä uidaan ja kehitetään uimataitoja kaksi kertaa päivässä kokeneiden uin-
ninopettajien johdolla. Tarjolla on myös muuta mukavaa liikunnallista ajanvietettä. 
Leiri on tarkoitettu Sinulle,
- joka olet n. 9–20-vuotias liikunta-, näkö- tai kehitysvammainen tai elinsiirron saanut nuo-
ri.
- joka osaat uida vähintään 50 metriä itsenäisesti, ilman uinnin apuvälineitä ja avustajaa 
altaassa tai altaan reunalla.
- joka haluat oppia uintitekniikkaa tai parantaa sitä.

Leirin hinta: 380 euroa, sisältää majoituksen, ruokailut, opetuksen, ohjauksen, avusta-
misen, leirivakuutuksen ja oheisohjelman.

Huom! Leirillä uidaan 2 x 2 tuntia päivässä + muut liikunnalliset aktiviteetit, joten on tär-
keää, että leiriläiset pystyvät tähän fyysisesti.

Ilmoittautumiset 5.5. mennessä osoitteesta www.vammaisurheilu.fi (Tapahtumat –> 
Leirit ja tapahtumat) löytyvällä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. 

Lisätiedot: leirin vastuuohjaaja Seppo Loiske, puh. 040 755 6484 (tiedustelut iltaisin ja 
viikonloppuisin), s.loiske@hotmail.com.

Loiskutellen-uintileiri 
Kuortaneella 8.–12.6.

Pitkis-Sport 
-pyörätuolikoripalloleiri 
Kokemäellä 30.6.–4.7. 
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Kuntoillen HARRASTUS 
TUTUKSI

Vedä jalkaan lenkkitossut, rentouta hartiat ja ota pit-
kä harppaus eteenpäin. Sauvakävellessä saa hikoilla 
ja hengästyä ja ennen kaikkea nauttia ulkoliikunnan 
voimasta. Kisakallion Urheiluopiston aikuisliikunta-
päällikkö Virpi Palmén opastaa yksinkertaisen mutta 
monipuolisen liikuntamuodon saloihin.

TEKSTI JA KUVAT: 
ANNA TERVAHARTIALA

Sauvakävely on 
yksinkertainen mutta 
monipuolinen liikuntamuoto

Keski-iän ylittäneiden naisten lajina tun-
nettu sauvakävely on mainettaan dy-
naamisempi ja tehokkaampi liikunta-
muoto. Tämän tietävät useat hiihdon ja 
kestävyyslajien harrastajat. Sauvoin tu-

ettu kävely antaa epävarmoille jaloille 
rohkeutta ja vauhtia kaipaaville liikku-
jille mahdollisuuden entistä pidempään 
askeleeseen ja kokonaisvaltaisempaan 
harjoitukseen.

Virpi Palmén tutustui sauvakävelyyn 
hiihdon kautta jo kauan ennen lajin var-
sinaista rantautumista Suomeen.

– Hiihtäjät tehdään kesällä, entinen 
kilpahiihtäjä toteaa. 

Sauvakävely oli osa kesätreeniä, jonka 
tarkoitus oli vahvistaa niin jalkoja kuin 
ylävartaloa talven koetuksiin.

Vauhtia ja kestävyyttä
Sauvakävelyn suosio perustuu lajin 
aloittamisen mataliin vaatimuksiin ja 
harrastuksen tarjoamaan monipuoli-
seen liikuntaan. Tavallisen kävelyn tai 
lenkkeilyn rasittaessa lähes yksinomaan 

Sauvakävellä voi maastossa kuin 
maastossa. Sauvat antavat epävar-
moille jaloille turvaa ja tottuneille 
kävelijöille lisää vauhtia.
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alaraajoja haastaa sauvojen käyttö myös 
lenkkeilijän ylävartalon.

Sauvakävely elvyttää hartioita, paran-
taa selän ja keskivartalon hallintaa sekä 
vahvistaa käsivarsia. Lajin haastavuus 
on loppupeleissä täysin kävelijästä kiin-
ni, ja liikkua voi omaan tahtiin joko rau-
hallisesti kävellen tai pitkin vauhdikkain 
harppauksin askeltaen.

Kaikkein tärkeintä sauvakävelyn har-
rastamisessa on oikean tekniikan ja tek-
niikan tukeman kävelyrytmin löytämi-
nen. Sauvakävelyn liikerata perustuu 
ryhdikkääseen vartaloon ja eteenpäin 
suuntautuneeseen katseeseen. 

Sauvoihin tartutaan rennosti ja toisin 
kuin usein oletetaan, niitä ei tarvitse pu-
ristaa. Kävellessä sauvat on suunnattu 
vinosti taaksepäin ja käsien ja jalkojen 
liike viedään loppuun saakka. Pikkuvar-
vas irtoaa maasta viimeisenä, ote irtoaa 
sauvasta lähes kokonaan sauvan jäädes-
sä liikkeen taakse.

Tekniikkaa tuetaan liikuntaan sopival-
la varustuksella. Sauvojen ostajalle au-
keaa laaja kävelysauvavalikoima, jonka 
hintahaarukka liikkuu noin 20 eurosta 
80 euroon. Kävelysauvan hinta perus-
tuu urheiluvälineen keveyttä, jousta-
vuutta ja kestoa määrittävään materiaa-
liin. 

Sauvoja hankkiessa suurin huomio on 
omistettava sauvojen pituudelle. Sopi-
vat sauvat löytyvät noudattamalla yk-
sinkertaista kaavaa: oma pituus miinus 
55 senttimetriä. 175 senttimetriä pitkäl-
le henkilölle soveltuvat siten 120 sentti-
metriä pitkät sauvat.

Sauvojen lisäksi sauvakävelijän va-

rustus noudattaa pääpiirteissään lenk-
keilijän varusteita. Lenkkipolulle sopi-
vat kengät ovat kevyet, antavat nilkalle 
mahdollisuuden liikkua ja tarjoavat pi-
toa. Liukkailla keleillä askelta on hyvä 
tukea kenkiin kiinnitettävillä liukues-
teillä tai jalkineet voi kokonaan vaihtaa 
nastakenkiin. Sauvojen kärjissä käyte-
tään maastosta riippuen joko piikkiä tai 

asfalttitassua. Pukeutumisen on hyvä 
olla kerrospukeutumista, sillä sauvakä-
velleessä tulee helposti hiki. 

Soveltaen ulkoilemaan
Sauvakävellä voi yksin tai yhdessä, ke-
sällä ja talvella ja mies tai nainen. Vauh-
dikas laji tarjoaa mahdollisuuden niin in-
tervallitreeniin kuin tasaiseen vauhtiin. 
Kevyttä harjoitusta kaipaavan kävelijän 
on syytä noudattaa neljän p:n periaatet-
ta: pitää pystyä puhumaan puuskutta-
matta. Sauva sopii myös kävelyä edeltä-
vään tai seuraavaan venyttelyyn.

Sauvakävely soveltuu myös erityisliik-
kujille sen tarjoaman itsesäätelyn ansi-
osta. Tekniikan ja oman kävelyrytmin 
löydyttyä jokainen voi haastaa itsensä 
juuri itselleen sopivalla tavalla. 

Yleisimmät aloittelijan virheet ovat 
sauvoihin nojaaminen, sauvoista pu-
ristaminen, katseen suuntautuminen 
maahan ja vaisu askellus. Näistä pääs-
tessä vauhtia on turha pelätä.

Sauvakävelyn tarjoaman urheilullisen 
harjoituksen rinnalla Palmén painottaa 
sauvaliikunnan viehätyksen kietoutu-
van ulkona liikkumisen huumaan. Pa-
raskaan sisätreeni ei voita ulkoliikunnan 
kokonaisvaltaista vaikutusta.

– Ulkoliikunnasta saa yksinkertaisesti 
paljon enemmän; stressi laantuu, veren-
paine laskee ja unensaanti paranee, Pal-
mén luettelee.  

Virheitä on turha pelätä, sillä taidot 
karttuvat tekemällä. Tärkeintä on varus-
tautua hyvin, sitoa kävelysauva tiukasti 
ranteeseen ja suunnata uusille lenkki-
poluille avoimin mielin..

Sauvakävellessä tärkeintä on pitkäs-
tä ja tukevasta liikkeestä nauttimi-
nen.

Ota rento ote sauvasta ja anna otteen 
irrota liikkeen päätteeksi.

Info
Viisi vinkkiä 
sauvakävelyyn
1. Pidä hartiat rentoina ja ota sauvoista 
rento ote.
2. Pidä sauvat viistosti takanasi ja työn-
nä liikkeet loppuun asti. Varpaat nouse-
vat maasta viimeisenä.
3. Muista keskivartalon pito: vatsa si-
sään ja selkä suoraksi.
4. Nosta leuka menosuuntaan päin.
5. Salli ylävartalon kiertoliike ja nauti 
urheilusta!
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Luovin Oulun yksikön sählyvuorolla 
nähdään jopa ilmaveivejä.

Kuntoillen

Koululaisella on usein monta rautaa tulessa. Toisen as-
teen koulutuksessa vaatimustaso opintojen suhteen hil-
jalleen kiristyy, ja toisaalta maailmassa olisi aika paljon 
muutakin kiinnostavaa. 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: TIMO SALO

Kuntokuu on Ammattiopisto 
Luoville keino innostaa 
oppilaitaan liikkumaan

Sillä osalla koululaisista, jolla liikunta ei 
ole tähän saakkakaan kuulunut elämässä 
ykkösasioihin, se voi elämänmuutosten, 
koulukiireiden ja uusien kiinnostuksen-
alojen ristitulessa helposti jäädä entis-
tä tiiviimmin taka-alalle. Tällöin tarvitaan 
kannustusta.

Valtakunnallisesti toimivan erityisoppi-
laitos Luovin opiskelijoille yksi kannustus-
keino on Kuntokuu, VAU:n kahdesti vuo-
dessa järjestämä kuntoliikuntakampanja, 
jossa omat liikuntasuoritukset merka-
taan ylös. Näin osallistujia pyritään innos-
tamaan seuraamaan omaa liikkumistaan.

Ammattiopisto Luovin ja VAU:n välisen 
yhteistyön yksi muodoista on se, että luo-
vilaiset osallistuvat helmi- ja syyskuussa 
järjestettävään Kuntokuuhun, jonka ar-
vonnasta voi voittaa lahjakortteja ja tava-
rapalkintoja. Tämän lisäksi Luovi palkitsee 
sisäisesti eniten liikkuneen opiskelijan ja 
henkilökunnan edustajan urheiluliikkeen 
lahjakortilla. 

Luovilaiset ovat suhteellisen aktiivisia 
Kuntokortin täyttäjiä. Tämän vahvistaa 
myös Luovin Oulun yksikön Kuntokuu-

hun osallistumista koordinoiva ohjaaja 
Jukka Penttilä.

– Ihan hyvin kortteja palautuu Kunto-
kuun päätteeksi. Tosin tämä on iso yk-
sikkö, pelkästään työntekijöitä on yli 200 
ja siihen opiskelijat päälle, joten toki toi-
voisi, että vielä isompi prosentti jaetuista 
Kuntokorteista palautuisi, Penttilä sanoo.

Hän tosin mainitsee, että luovilaisissa 
on melko paljon erittäin aktiivisesti liikun-
taa harrastavia, jotka liikkuvat oli Kunto-
kuu tai ei, mutta eivät välttämättä täytä 
korttia. Toisaalta nykyään Kuntokorttia 
on mahdollista täyttää myös sähköisesti 
osoitteessa www.kuntokuu.fi, joten kaik-
ki eivät enää edes tarvitse paperista kort-
tia.

Toisen asteen koulutuksessa pakolli-
sia liikuntatunteja on hyvin vähän, joten 
omaehtoinen liikunta on entistäkin mer-
kittävämmässä roolissa. Luovin Oulun yk-
sikössä on oma vapaa-ajanohjaaja Timo 
Salo, jonka johdolla luovilaisille järjeste-
tään muun vapaa-ajan ohjelman lisäksi 
myös liikuntaa.

– Kaksi kertaa viikossa järjestettävä 
sählykerho on oppilaille tosi tärkeä juttu. 
Siinä tehdään yhteistyötä paikallisen sa-
libandyseuran kanssa, ja se saattaa herät-
tää oppilaiden kiinnostuksen myös seu-
ratoimintaan osallistumiseen. Joku voi 
lähteä ohjaajaksi juniorijoukkueisiin tai 
itse pelaamaan, Penttilä kertoo.

Kuntokuun ohella VAU:n ja Ammatti-
opisto Luovin liikuntayhteistyöhön kuu-
luvat oleellisesti myös Luovi-stipendit. 
Luovi jakaa vuosittain 1 000 euron sti-
pendin viidelle nuorelle vammaisurhei-
lijalle Jyväskylässä järjestettävien Junior 
Games -syyskisojen yhteydessä..

Helmikuun Kuntokuu 
-arvonnan voittajat

Kuntokuuhun osallistuneiden kes-
ken arvottiin lahjakortteja ja Kunto-
kuu-reppuja. Onnetar suosi seuraa-
via henkilöitä:

Intersportin 50 euron lahjakortti
Riitta Niemi, Klaukkala
Helmi Jurvanen, Varkaus
Riitta Viitala, Ristiina
Jonna-Riikka Kuitunen, Kouvola
Netta Perämäki, Merikaarto

Kuntokuu-reppu
Anna-Liisa Ilves, Espoo
Aulikki Huttunen, Suonenjoki
Olavi Martikainen, Heinola
Lea von Kock, Sastamala
Hilkka Issakainen, Leppävirta
Sulo Heiskanen, Kouvola
Matti Leinonen, Kuopio
Eeva Himanen, Mikkeli
Lea Kurkinen, Paltamo
Laura Sinkko, Lappeenranta
Susanna Kauramäki, Harjavalta
Lea Korkalainen, Hollola
Marja-Terttu Stringell, Kouvola
Henriina Loisa, Myllykoski
Seita Tenttula, Imatra
Pekka Järvinen, Sysmä
Tarja Greus, Oulu
Mee Bu Ea, Kemi
Suvi Karjala, Alavus
Teemu Mäkelä, Helsinki
Einari Väisänen, Kuusamo
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Hase Pino -merkkisessä tandemissa 
etupolkija polkee nojapyörämäisesti. 
Hase Pino on vuokrattavissa SOLIA:n 
Maskun yksiköstä.

SOLIA:ssa kevään merkki on polkupyörien huoltami-
nen kesäkautta varten. SOLIA:n pyöriin on tilattu iso 
kasa varaosia, jotta ne olisi hyvässä kunnossa kesän 
vuokrauksia varten. Ketjut rasvataan, vaihteet sääde-
tään ja kumit täytetään. Muutamia isojakin remontte-
ja joudutaan tekemään.

TEKSTI: JUKKA PARVIAINEN
KUVAT: KATRI KÄRKKÄINEN JA SOLIA:N ARKISTO

Tandempolkupyörät 
soveltuvat moneen 
tarpeeseen

Kunnon perushuollon saavat myös 
SOLIA:n tandempolkupyörät. SOLIA:lla 
on vuokrauksessa yhteensä neljä tan-
demia. Helsingin yksikössä SOLIA:lla 
on Trek1000-merkkinen tandem. 

Trek1000 on maantiekäyttöön tar-
koitettu pyörä. Siinä on 28-tuumaiset 
pistosuojatut renkaat, jotka mahdollis-
tavat ajamisen myös soralla ilman jat-
kuvia rengasrikkoja. Runko siinä on ns. 
miestenmallinen eli satulan ja ohjaus-
tangon välinen poikkitanko on suora.

Rovaniemen yksikössä SOLIA:lla on 
Madison-merkkinen tandem. Siinä 
runko on ns. naisten mallinen, eli taka-
na ajavan on helpompi nousta pyörän 
kyytiin matalamman satulan ja ohjaus-
tangon välisen poikkitangon takia. 

SOLIA:n Maskun yksikön Trek900:ssa 
on myös samanlainen runkorakenne. 
Lisäksi Maskun Trek900:ssa on leveät 
26-tuumaiset maastokuvioiset renkaat. 

Maskussa on myös Hase Pino -merkki-
nen tandem, jossa etupolkija polkee 
nojapyörämäisesti. Tässä mallissa taka-
polkija ohjaa pyörää, kun normaalisti 
ohjaamisen hoitaa edessä istuva.

Perinteisesti tandempolkupyöriä käyt-
tävät näkövammaiset henkilöt, mutta 
SOLIA:sta niitä ovat vuokranneet myös 
vanhemmat ADHD-nuoren kanssa aja-
miseen, koska siinä nuori on paremmin 
hallittavissa, eikä hän pääse karkaamaan 
niin helpolla. 

SOLIA:n Hase Pino toimii myös hyvin 
esimerkiksi tapauksissa, joissa etuaja-
jalla on tasapaino-ongelmia tai heikko-
uksia alaraajoissa. Normaalista peräk-
käin istuttavasta tandemista poiketen 
Pinossa etupolkija voi lopettaa polke-
misen.

SOLIA:n yksiköt, yhteystiedot ja päi-
vystysajat löytyvät osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi (–> SOLIA)..

Info
Tandem-
polkupyörät
– Tandempolkupyörä on kahdelle 
ajajalle suunniteltu polkupyörä.
– Tandemeista on myös usealle, 
jopa kuudelle polkijalle, tarkoitettu-
ja muunnelmia.
– Tandemeita on kaksi- ja kolme-
pyöräisiä ja ajajat ovat eri malleissa 
peräkkäin tai rinnakkain.
– Yleensä molemmat polkijat pol-
kevat jaloillaan, mutta on olemassa 
malleja, joissa etu- tai takapolkija 
polkee käsillään.
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Kuntoillen

Miten tyytyväisiä välinevuokraajat ovat Soveltavan lii-
kunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n toimintaan? Miten 
palvelua pitäisi kehittää? Onko vuokrattu väline tukenut 
liikunnan harrastamista? Haaga-Helian Ammattikorkea-
koulussa liikunnanohjaajaksi opiskeleva Tiia Rothsten 
selvitti SOLIA:n toimivuutta ja kehittämistarpeita helmi-
kuussa 2014 toteutetun sähköisen kyselyn avulla.

TEKSTI: TIIA ROTHSTEN
KUVA: SOLIA:N ARKISTO

SOLIA:n välinevuokraus 
innostaa harrastuksen 
pariin ja jopa oman välineen 
hankkimiseen

SOLIA:n tyytyväisyyskysely lähetettiin 
helmikuussa 150 SOLIA:n asiakkaalle, 
jotka olivat vuokranneet välineitä vuosi-
en 2012–2013 aikana. Kyselyyn oli mah-
dollista vastata myös www.vammais-
urheilu.fi -sivustolla. Tutkimusaineisto 
koostui yhteensä 60 vastauksesta, joista 
35 tuli naisilta (59,3 prosenttia) ja 24 mie-
hiltä (40,7 prosenttia). Yksi vastaajista ei 
kertonut sukupuoltaan.

Lähes 70 prosenttia vastaajista oli 
36–60-vuotiaita, ja valtaosa (n. 60 pro-
senttia) vuokrasi välineen henkilökoh-

taiseen tarpeeseensa. Seuraavaksi suu-
rin vastaajaryhmä edusti oppilaitoksia ja 
kouluja (n. 17 prosenttia). Järjestöjä, seu-
roja ja kuntatoimijoita oli vain muutama. 

Yli puolet (57 prosenttia) vastaajista oli 
kuntoilijoita ja kolmasosa (33 prosenttia) 
kokeilijoita. Vastaajissa oli vain kuusi (10 
prosenttia) aktiiviurheilijaa. Erilaiset pyö-
rät olivat suosituimpia, sillä miltei puolet 
vastaajista vuokrasi jonkun pyörän.

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, 
että SOLIA:n välineen vuokraus oli help-
poa, välinevalikoima oli kattava ja vuok-

rattu väline vastasi odotuksia. Osa tosin 
toivoi käyttöohjeiden uusimista (esimer-
kiksi kirjalliset ohjeet välineen mukaan 
ja/tai videolla esimerkiksi YouTubeen).

Liikkuminen lisääntyi välinevuokra-
uksen myötä yli 60 prosentilla vastaajis-
ta. Kolmasosa on hankkinut sittemmin 
oman välineen ja lähes 20 prosenttia 
harkitsee sen ostamista. Oman välineen 
hankkineista lähes puolet (44,7 prosent-
tia/17 vastaajaa) kertoi, että SOLIA:n 
apuvälinekokeilulla oli ollut vaikutusta 
asiaan. Suurin este oman välineen hank-
kimiselle on välineiden kalleus (66 pro-
senttia vastaajista).

Pientä kehitettävää löytyi välineiden 
toimituksessa sekä niiden käytön selke-
ässä ohjeistuksessa. Lisäksi välinevuokra-
uspaikkoja toivottiin enemmän nykyisen 
neljän (Helsinki, Masku, Kuopio, Rova-
niemi) nykyisen neljän lisäksi. Palvelun 
markkinointia voisi tehostaa sosiaalista 
mediaa hyödyntämällä..

Info
SOLIA:n Jukka Parviainen 
(oik.) ohjeistaa paremmin 
yleisurheilijana tunnettua 
Aleksi Kirjosta hiihtokel-
kan saloihin.

Asiakastyytyväisyys-
kyselyn arvonnan 
voittajat
 
SOLIA:n asiakastyytyväisyyskyselyyn 
vastanneiden kesken arvottiin kol-
me palkintoa. Arvonnan voittajat saa-
vat vuokrata maksutta haluamansa 
SOLIA:n välineen kolmeksi viikoksi 
käyttöönsä.
 
Arvonnan voittajat:
Markku Immonen, Joensuu
Anna-Maria Palosaari, Rauma
Anja Hyysalo, Turku
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Svenska sidor

Kari Koivumäki, planerare av specialidrott 
vid Undervisnings- och kulturministeriet, 
har gjort fågelresor till 59 länder och iakt-
tagit 1 847 fågelarter.

– Fågelintresset är för mig världens vik-
tigaste bisak – som idrotten i tiden var för 
DDR, säger Koivumäki.

Fågelintresset, som leder till världens 
mest exotiska hörn, är för Koivumäki en bra 
motvikt till kontorsarbetet vid ministeriet. 
Koivumäki har under sin arbetskarriär, som 
i praktiken inleddes på 70-talet, haft sin 
fingrar med i spelet i alla betydande steg 
som tagits på den finländska specialidrot-
tens väg.

Den kanske viktigaste och enligt Koi-
vumäkis egna ord också mest omfattande 
och mest betydelsefulla helhet har varit att 
skapa, underhålla och utveckla Finlands 
unika nätverk för instruktörer i speciali-
drott.

Då ministeriet år 1980 tillsatte en kom-
mitté för att dryfta utvecklingen av speci-
alidrotten, utnämndes Koivumäki till se-
kreterare för kommittén som bestod av 12 
personer. Koivumäki hade tidigare arbetat 
på Liikuntatieteellinen Seura.

– Det gjordes en analys att det inom 
idrottsområdet behövs sakkunniga som 
specialiserat sig på specialidrott.

År 1984 anställdes de första instruktö-
rerna i specialidrott i kommunerna. Under 
den starka ekonomiska tillväxten i slutet 
av 80-talet och i början av 90-talet inrätta-
des tjänster för instruktörer i specialidrott i 
över 80 kommuner. I dag finns det i Finland 
nästan hundra instruktörer i specialidrott.

I sitt nuvarande arbete som planerare 
av specialidrott har Koivumäki underhållit 
och utvecklat, under delvis svåra ekono-
miska tider också rentav försvarat, det fin-
ländska systemet med instruktörer i speci-
alidrott.

Koivumäki har hängivit sig åt sitt fågelin-
tresse med minst samma intensitet som åt 
sitt arbete för finländsk specialidrott. Ryk-
tet vet berätta att den lugne herremannen 
vid ett fågellarm mitt i natten kan kasta sig 

En stor del av Varkausbon Seppo Soleh-
mainens liv har levts i skuggan av hjärt-
besvär. För en friluftsmänniska som han 
har tiden i sjukbädden varit särskilt tung. 
Ovetskapen om hur konditionen bevaras 
tyngde sinnet ända till hjärttransplanta-
tionen 2006.

År 1983 fick Solehmainen diagnosen fa-
miljär hyperkolesterolemi. I Finland är den 
tyvärr en rätt så vanlig ärftlig sjukdom som 
ger upphov till att kolesterolet höjs trots 
att också allt det feta lämnas bort, som So-

lehmainen själv karakteriserar saken.
Han var första gången med om en by-

passoperation 1984 och en till 1994. Alltid 
före bypassoperationen blev konditionen 
så svag att han nätt och jämt kunde ta sig 
fram även korta sträckor. Efter tredje run-
dan var han med om en hjärttransplanta-
tion och livskvaliteten förbättrades.

Solehmainen motionerar numera 
mångsidigt, men jakt är hans stora pas-
sion. 

– Vårt jaktsällskap Kattilakunta, består 

av åtta män, en stor 10-liters kastrull och 
en egen kock. Vi åker runt på harjakt i Ka-
janaland, Norra Savolax och Norra Karelen. 
En jakttur kan ta fyra, fem dagar.

När hösten framskrider börjar älgjak-
ten. Solehmainen är medlem i Itä-Pohjan 
Erämiehet, som har drygt 80 medlemmar. 
Lördagar och söndagar går i älgjaktens 
tecken, varefter en dag går åt till att stycka 
köttet och en dag till att behandla köttet. 
Det här är nästan en hel arbetsvecka för en 
pensionär.

Med en fågelskådares passion

Jägarens nya start

i väg till andra delen av Finland i jakt efter 
en sällsynt fågel. Stämmer detta?

– Det kan verka galet att mitt i natten, 
efter ett larm, köra från Esbo till Uleåborg, 
helt osäker på om fågeln ännu finns där 
när du kommer fram. Men samtidigt är det 
spännande.

Det vill säga ja, Kari Koivumäki har rymt 
iväg i jakt efter fåglar både från sängen och 
från bland annat stolen hos herrfrisören 

mitt under hårklippningen.
Koivumäki har passerat 60-års gränsen, 

och i något skede upphör en förtjänstfull 
arbetskarriär. Finns då inte risken att fågel-
intresset tar över helt och hållet?

– Till all lycka innebär de tre barnbarnen 
att jag inte hela tiden kan befinna mig på 
fågeljakt eftersom jag måste ta hand om 
dem. Å andra sidan får jag ju nog snart ut-
färdssällskap av dem...

Kari Koivumäki.



Judo är likt andra kampidrotter en gren 
som kräver både stark fysisk kondition och 
mental styrka. Matcherna kan nästan i ett 
ögonblick vara över med ett enda kast el-
ler också pågå till utmattningsgränsen med 
alla förlängningar.

Man måste kunna koncentrera sig genast 
från den stund man stiger in på tatamimat-
tan. Förmågan att kunna det gör oldtimern 
i anpassad judo, Kuopiobon Merja Eskeli-
nen till en god judoka.

– Jag kan koncentrera mig bra i tävlingar. 

Sedan gör jag alltid något kast, berättar Es-
kelinen som representerar judoföreningen 
Kuopion Sakura.

Erfarenheten är till nytta för att kunna 
upprätthålla koncentrationen. Eskelinen 
började med sitt judointresse redan 1993, 
så hon känner rätt så bra till vad som kan 
hända på tatamin.

Under ledning av tränarna Hanna Kok-
konen och Martti Ihalainen åker laget, 
som består av sex judokor, till Special Olym-
pics European sommartävlingar som ord-

nas i Antwerpen i Belgien 13–20 september 
2014. Eskelinen och Mikko Niskanen repre-
senterar Kuopion Sakura i tävlingarna.

– Jag spänner mig rätt så mycket inför 
tävlingarna. Utomlands är man tvungen 
att också tala lite språk. Jag kan åtminstone 
lite engelska, men inte så värst mycket, sä-
ger Eskelinen.

– I tävlingarna kan man möta det hårdas-
te motståndet. Men jag försöker få en med-
alj, fortsätter hon.

Då Finlands herrlag i goalball inleder sin kamp om världsmäster-
skapet inför hemmapubliken i Hagalund i Esbo måndagen den 
30 juni och i sin öppningsmatch möter Tjeckien, kommer den för 
goalballfolket bekanta trippeln Jarno Mattila, Erkki Miinala och 
Petri Posio att ha nyckelroller.

I laget finns ändå sex spelare som alla har sin egen roll. Om den 
20-årige Eetu Eronen platsar i det slutliga tävlingslaget, kan VM-
tävlingarna vara en mycket viktig erfarenhet för hans karriär.

Varje kast, varje parering, till och med varje insläppt mål och den 
erfarenhet detta ger i sällskap med världens goalballelit och inför 
hemmapubliken leder den lovande goalballspelaren framåt.

– Det skulle vara fint att någon gång få spela i ettan, i den inle-
dande laguppsättningen, funderar den nuvarande Esbobon, med 
rötter i Kides, om sina framtidsmål.

– Och sedan om själva medaljerna i stora tävlingar; de mest ly-
sande medaljerna skulle det vara fint att bära kring halsen någon 
gång.

I sin barndom sysslade Eronen i Kides med ishockey och fotboll. 
Som åttaåring började hans syn försämras och i dag har han i prak-
tiken förlorat sin syn helt och hållet.

– Jag ser ingenting längre. Lite ljus, men egentligen stör det mer 
än vad det hjälper.

– Då jag var yngre kunde jag hålla ishockeyklubban i handen 
och se pucken. Sedan kom fotbollen när pucken försvann, men se-
dan försvann också fotbollen, berättar Eronen. Han fann goalbal-
len under sina perioder i skolan för synskadade i Jyväskylä, som så 
mången annan driftig synskadad ung från landskapets små byar 
och städer.

Svenska sidor

Merja Eskelinen.

Merja Eskelinen känner till receptet 
för framgång i judo

Eetu Eronen är ett framtidshopp inom goalball
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Suomi ei ole koskaan ollut mukana paralympialaisten kelkkajääkiekossa. ”Uskon monien muiden kuin pelkästään itseni haaveena ole-
van kelkkajääkiekkojoukkueen nouseminen paralympiatasolle joskus tulevaisuudessa”, lausui Suomen paralympiajoukkueen johtaja 
Kimmo Mustonen Sotshin paralympialaisten päätteeksi. Yläkuvassa Kanada juhlii maalia Norjaa vastaan Sotshissa. Alakuvassa Tappa-
ra juhlii maalia Karhu-Kissoja vastaan näytösottelussa Nastolassa.
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VAU:n uutisia 

VAU:N LAJIUUTISET

VAU:n jäsentietolomake 
täytettävissä sähköisesti
VAU:n jäsenyhdistykset ja -seurat voivat nyt ilmoittaa 
muuttuneista yhteystiedoistaan helposti sähköisellä lo-
makkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (–> VAU –> 
Yleisesti VAU:sta –> Jäsenyhdistykset ja -seurat). 

Jäsentietojen päivityslomakkeen voi täyttää joko vain 
muuttuneiden tietojen osalta tai kokonaan, jos on epävar-
ma aiemmin ilmoitetuista yhteystiedoista. Tietojen lähet-
tämien onnistuu lomakkeen alla olevaa Lähetä-nappia pai-
namalla.

Halutessaan lomakkeen voi myös tulostaa lomakesivun oi-
keasta laidasta ja täyttää sen käsin. Täytetty lomake lähe-
tetään osoitteeseen: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry, Viivi Kuja-Kyyny, Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Hel-
sinki.

Uusien vertaisohjaajien koulutus 
Oulussa 7.–9.11.
Löytyykö yhdistyksestänne liikuntavastaava tai joku muu 
liikunnasta ja liikuttamisesta innostunut ihminen? Olisiko 
hänestä tai sinusta Iloliikuttajaksi eli vertaisohjaajaksi?

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Ilo liikkua 
-ohjelma kouluttaa vertaisohjaajia eli Iloliikuttajia. Vertais-
liikuttajat ovat nimensä mukaan vertaisia, itsekin tavalla 
tai toisella kropassaan rempat ja rajoitteet kokeneita. Ilo-
liikuttajat ohjaavat helposti sovellettavaa liikuntaa, johon 
kaikki voivat osallistua. Jokainen ohjaa omalla tasollaan ja 
taitojensa mukaan. 

Jos olet kiinnostunut ohjaamaan, oppimaan ja innosta-
maan muita liikkumaan, niin lähde koulutukseen iloisten 
liikkujien pariin. Koulutus järjestetään 7.–9.11.2014 Ou-
lussa. Paikka tarkentuu lähempänä.

Koulutusviikonlopun hinta: 95 euroa, sisältää täysihoi-
don, materiaalin ja ohjauksen. Matkoista aiheutuvat kulut 
osallistujat maksavat itse. Paikkoja rajoitetusti!

Haku koulutukseen 18.10. mennessä vapaamuotoisella 
kirjoituksella, johon tulee kertoa itsestäsi, liikunnan harras-
tamisesta ja mihin VAU:n jäsenyhdistykseen kuulut.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Tiina Siivonen, Radiokatu 20, 5krs., 00240 Helsinki
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, puh. 040 833 4869

KEILAILU
VUODEN 2015  
KEILAILUKILPAILUJEN HAKU 
Vuoden 2015 keilailukilpailujen haku on käynnissä. 
Järjestettävinä on yhteensä seitsemän Keilacupin 
osakilpailua sekä kahdet SM-kilpailut. Kevätkaudella 
2014–2015 järjestetään kolme osakilpailua (helmi-, 
maalis- ja huhtikuu). Syyskaudella 2015–2016 järjestetään 
neljä osakilpailua (syys-, loka-, marras- ja joulukuu). SM-
joukkuekilpailu järjestetään joko maalis- tai huhtikuun 
Keilacupin osakilpailun yhteydessä. SM-kilpailut 
henkilökohtaisessa ja parien sarjassa järjestetään 
toukokuussa.

Kirjalliset hakemukset 30.5.2014 mennessä: VAU, Petri 
Räbinä, Teletie 4–6E, 70600 Kuopio tai petri.rabina@vam-
maisurheilu.fi
Lisätiedot: Petri Räbinä, puh. 050 596 5014

BOCCIA
VUODEN 2015 SM-KILPAILUJEN HAKU 
Boccian lajijaosto julkistaa haettaviksi vuoden 2015 
boccian SM-kilpailut. Järjestettävinä ovat sisä- ja 
ulkokenttien joukkue-, pari- ja henkilökohtaiset kilpailut.

Kirjalliset hakemukset 15.8. mennessä ja lisätiedot: 
Marko Yli-Kleemola, Koivulankatu 16, 26200 Rauma tai 
markoyk@gmail.com

 

PYÖRÄTUOLITANSSI 

PYÖRÄTUOLITANSSIN KESÄLEIRI 
Pyörätuolitanssiseura Wendarit ja Suomen 
Pyörätuolitanssiliitto järjestävät pyörätuolitanssin 
kesäleirin 14.–15. kesäkuuta 2014 Porvoon 
Kokonhallissa (Jääkiekkotie 3). Kesäleirin yhteydessä 
Pyörätuolitanssiliitto järjestää tuomarikoulutusta sekä 
Hot Latin -pyörätuolitanssikilpailun (kts. kilpailukutsut).

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Pirjo Malmberg-Tarvonen, 
puh. 045 3242 100, toimisto@pyoratuolitanssi.fi
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KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA

III ENERGIA-BOCCIA (PARI)

Harjavallan Haka järjestää avoimet pariboccian III Energiakilpai-
lut lauantaina 31. toukokuuta 2014 klo 9.00 alkaen Harjaval-
lan Honkalassa. Osanoton varmistus kisapaikalla viimeistään 
klo 8.30.
Sarjat: Naiset, yleinen.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, 22.5. mennessä Harjaval-
lan Hakan tilille: Satakunnan Osuuspankki Harjavalta FI19 5037 
0540 0013 40.
Ilmoittautumiset 22.5. mennessä ja lisätiedot: Harjavallan 
Haka, Simo Suomi, simo.suomi@mbnet.fi, puh. 040 823 8871.
Buffetti ja arvontaa.

AVOIMET BOCCIAKILPAILUT TUL:N LAKEUDEN 
KISOISSA (JOUKKUE)

Seinäjoen Eläkkeensaajat ry järjestää TUL:n Lakeuden Kisat -ta-
pahtuman yhteydessä avoimen boccian joukkuekilpailun tors-
taina 5. kesäkuuta 2014 klo 9.00 alkaen Seinäjoen Monitoimi-
hallilla (Bullerintie 44).
Sarjat: yleinen ja naiset.
Osallistumismaksu: 20 euroa/joukkue, maksetaan 15.5. men-
nessä tilille FI71 5541 2820 0000 90
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä: Matti Virta, 
matti.virta@anvianet.fi
Lisätiedot: Matti Virta, puh. 040 849 8653, 
matti.virta@anvianet.fi
Lisätiedot Lakeuden Kisoista: www.lakeudenkisat.fi

EKL:N BOCCIAN ULKOKENTTIEN  
MESTARUUSKILPAILUT (HENK.KOHT.)

Eläkkeensaajien Keskusliitto ja Virtain Eläkkeensaajat ry järjes-
tävät EKL:n ulkoboccian henkilökohtaiset mestaruuskilpailut 
16.–18. kesäkuuta 2014 Virtain urheilukeskuksessa (Sipilän-
tie).
Sarjat: Naiset ja miehet.
Aikataulu: Maanantai 16.6. saapuminen klo 11.00 mennessä 
Rajaniemeen, tulokahvi. Kilpailu alkaa klo 12.00 ja päättyy kes-
kiviikkona 18.6. n. klo 11.30, jonka jälkeen palkintojenjako Ra-
janiemessä.
Osallistumismaksu: 15 euroa/henkilö (laskutetaan).
Majoitus: 110 euroa/henkilö (laskutetaan), sis. tulokahvin, ma-
joituksen 2 hengen huoneessa, 2 päivällistä, iltakahvia, aami-
aista sekä lähtöpäivän lounaan. Lisähinta majoituksesta yhden 
hengen huoneessa 20 euroa.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 23.5. mennessä: EKL ry, PL 168, 
00531 Helsinki tai ekl@elakkeensaajat.fi. Ilmoittautumisen yh-
teydessä on mainittava kilpailijoiden ja yhdistyksen nimi, yh-
dyshenkilön yhteystiedot sekä laskutusosoite.
Lisätiedot: Erkki Partanen, puh. 050 624 69 tai Birgitta Kuitti-
nen, puh. (09) 6126 8421 tai 050 314 2542.
Huom! Osallistujan on oltava EKL:n jäsenyhdistyksen jäsen.

BOCCIAN ULKOKENTTIEN SM-KILPAILUT  
(PARI, JOUKKUE)

Etelä-Saimaan Invalidit ry järjestää boccian ulkokenttien SM-kil-
pailut pareille ja joukkueille 4.–6. heinäkuuta 2014 Lappeen-
rannan kisapuiston tekonurmikentällä (Kisakatu 9). Joukkuekil-
pailu alkaa pe 4.7. klo 14.00. Parikilpailu alkaa la 5.7. klo 14.00. 
Sunnuntaina 6.7. ottelut alkavat klo 9.00. Osanottovarmistukset 
joukkue- ja parikilpailuun alkavat klo 13.00. Varmistuksen yhte-
ydessä on ilmoitettava mihin luokkaan joukkueen/parin pelaa-
jat kuuluvat hyvityspisteiden merkitsemistä varten.
Sarjat: naiset, yleinen ja luokat 1–3. Luokkaan 1–3 kuuluvien ei 
tarvitse kuulua samaan yhdistykseen. Hyvityspistejärjestelmä 
käytössä.
Osallistumismaksu: 21 euroa/joukkue ja 16 euroa/pari, mak-
setaan Etelä-Saimaan Invalidit ry:n tilille SHB FI74 3131 30120 
8008.
Ilmoittautumiset 16.6. mennessä: Etelä-Saimaan Invalidit ry, 
Marjatta Hirvikallio, puh. 040 776 6388, marjatta.hirvikallio@
saunalahti.fi. Ottelujärjestys arvotaan ilmoittautumisten jäl-
keen.
Lisätiedot: Marjatta Hirvikallio, puh. 040 776 6388, marjatta.hir-
vikallio@saunalahti.fi. Lisätiedot luokittelusta: Marko Yli-Klee-
mola, puh. 045 1265 974.
Omat pallot mukaan. Kilpailualueella kahvio ja mahdollisuus 
ruokailuun.
Majoitus: Sokos Hotel Lappee, majoituskiintiövaraus 4.–6.7. 
kahden hengen huoneita 30 kpl. Majoitusvaraukset 6.6. men-
nessä: myyntipalvelu, puh. 010 7621 020, sales@sok.fi, varatessa 
mainittava kiintiön tunnus SM-Boccia.Majoitushinnat: 100 eu-
roa/kahden hengen huone/vrk, 80 euroa/yhden hengen huo-
ne/vrk, lisävuode 20 euroa/vrk. Runsas aamiainen ja hotellivie-
rassauna sisältyvät majoitushintoihin.

NOKIA-BOCCIA (PARI)

Nokian Invalidit ry järjestää kaikille avoimet boccian parikilpailut 
lauantaina 27. syyskuuta 2014 klo 9.00 alkaen Nokian palloilu-
hallilla (Kankaantaankatu 4).
Sarjat: yleinen, naiset ja luokkien 1–3 pelaajien sarja. Hyvityspis-
teet ovat käytössä luokan 1–3 pelaajille. Luokkien 1–3 pelaajien ei 
tarvitse kuulua samaan yhdistykseen tai seuraan.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan Nokian Invalidi-
en tilille: OP Nokia FI25 5293 0920 0487 53. Osallistumismaksu on 
suoritettava yhdistyksen tilille, ei paikanpäällä.
Ilmoittautumiset 20.9. mennessä: Marjatta Lehtinen, puh. 040 
705 8481 tai juharaj@gmail.com. Ei jälki-ilmoittautumisia.
Majoitus: Kurssikeskus Urhattu (Urhatuntie 80). Tiedustelut ja va-
raukset: puh. 050 327 7970, urhattu@evl.fi. Hinta 2 hengen huo-
neessa 26 euroa/hlö/vrk, 1 hengen huoneessa 50 euroa/hlö, vrk. 
Liinavaatteet (10 euroa) eivät sisälly huoneen hintaan. Aamiainen 
8,60 euroa/hlö, iltapala 6,60 euroa/hlö. Ilmoita kurssikeskukselle 
osallistumisestasi aamiaiselle ja/tai iltaruokailuun varauksen yh-
teydessä. Paikkoja rajoitetusti.
Lisätiedot: Marjatta Lehtinen, puh. 040 705 8481.
Kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus. Omat pallot ja mittatikut 
mukaan.
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NOKIA-BOCCIA (HENK.KOHT.)
Nokian Invalidit ry järjestää kaikille avoimen boccian henki-
lökohtaisen turnauksen sunnuntaina 28. syyskuuta 2014 klo 
9.00 alkaen Nokian palloiluhallilla (Kankaantaankatu 4).
Sarjat: yleinen, naiset. Hyvityspisteet ovat käytössä luokan 1–3 
pelaajille.
Osallistumismaksu: 12 euroa/hlö, maksetaan Nokian Invalidi-
en tilille: OP Nokia FI25 5293 0920 0487 53. Osallistumismaksu 
on suoritettava yhdistyksen tilille, ei paikanpäällä.
Ilmoittautumiset 20.9. mennessä: Marjatta Lehtinen, puh. 040 
705 8481 tai juharaj@gmail.com. Ei jälki-ilmoittautumisia.
Majoitus: Kurssikeskus Urhattu (Urhatuntie 80). Tiedustelut ja 
varaukset: puh. 050 327 7970, urhattu@evl.fi. Hinta 2 hengen 
huoneessa 26 euroa/hlö/vrk, 1 hengen huoneessa 50 euroa/
hlö, vrk. Liinavaatteet (10 euroa) eivät sisälly huoneen hintaan. 
Aamiainen 8,60 euroa/hlö, iltapala 6,60 euroa/hlö. Ilmoita kurs-
sikeskukselle osallistumisestasi aamiaiselle ja/tai iltaruokailuun 
varauksen yhteydessä. Paikkoja rajoitetusti.
Lisätiedot: Marjatta Lehtinen, puh. 040 705 8481.
Kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus. Omat pallot ja mittati-
kut mukaan.

GOLF

AJALIN OPEN -GOLFKILPAILU ELINSIIRTOVÄELLE
Viidennet Ajalin Open -golfkilpailut elinsiirron saaneille ja hei-
dän tukihenkilöilleen sekä ystävilleen järjestetään lauantaina 
24. toukokuuta 2014 Ruukkigolfin kentällä, Raaseporin Poh-
jassa.
Sarjat: elinsiirron saaneiden sarja, ystävien sarja. Sarjat pela-
taan ruotsalaisena lyöntipelinä. Myös parhaat SCR-tulokset pal-
kitaan. 
Kilpailupäivän greenfee on ilmainen. Harjoituskierrosten osalta 
tiedustelut suoraan golfklubilta.
Ennakkoilmoittautuminen huhtikuun loppuun mennessä, jotta 
järjestäjät osaavat mitoittaa järjestelyjen laajuuden.
Ilmoittautumiset 16.5. mennessä ja lisätiedot: Kalevi Ajalin, 
kalevi@ajalin.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava seu-
ra ja tarkka tasoitus. Golfauton käyttö on mahdollista vain lää-
kärin todistuksella. Ilmoitathan autotarpeesta ilmoittautumisen 
yhteydessä.
Majoitusta voi tiedustella Urheiluopisto Kisakeskuksesta. Vara-
ukset hoidetaan itse suoraan opistolle: info@kisakeskus.fi. Vara-
usmerkkinä käytetään ”Ajalin Golfkisa”. Etäisyys majoituksesta 
golfkentälle on n. 8 km.

ISTUMALENTOPALLO
ISTUMALENTOPALLON 22. MARJOLA  
BEACH VOLLEY -TURNAUS

Etelä-Saimaan Invalidit ry:n istumalentopalloilijat/ESI-Team jär-
jestää 22. Marjola Beach Volley -turnauksen 19.–20. heinäkuu-
ta 2014 Lappeenrannassa, Loma- ja kurssikeskus Marjolassa. 
Lauantaina 19.7. pelataan klo 12.00–18.00 ja sunnuntaina 20.7. 
klo 9.00–14.30.
Sarjat: A (ammattilaiset), B (buoliammattilaiset) ja naiset.
Turnauksessa ei noudateta vammaluokittelua. Naiset pelaavat 

naisten ja miehet miesten sarjoissa. Sekajoukkueet sijoitetaan 
B-sarjaan. Jokaiselle joukkueelle tulee lauantaina 3–4 ja sun-
nuntaina 2–3 peliä.
Osallistumismaksu: 60 euroa/joukkue, maksetaan kilpailupai-
kalla ilmoittautumisen vahvistamisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset 4.7. mennessä ja lisätiedot: Ossi Pulli, ossi.
pulli@kymp.net.
Majoitusvaraukset: Loma- ja kokoushotelli Marjola (Mikon-
saarentie 15), puh. (05) 452 4164, myyntipalvelu@marjola.com, 
www.marjola.com. Lauantai-iltana Marjola-illallinen 10 euroa 
ja muina aikoina ruokaa saatavilla Teatteriravintolan terassilta.

KEILAILU 

KEILAILUN SM-KILPAILUT (HENK.KOHT., PARI) 
Keilailun henkilökohtaiset ja parien SM-kilpailut järjestetään 
24.–25. toukokuuta 2014 Vantaalla, Tikkurilan keilahallissa 
(Läntinen Valkoisenlähteentie 52). Kilpailut alkavat molempina 
päivinä klo 10.00. Lauantaina 24.5. kilpailevat näkövammaiset 
sekä elinsiirron saaneet ja dialyysipotilaat ja sunnuntaina kehi-
tysvammaiset.
Ensin heitetään luokkien alkukilpailut (6 sarjaa) ja sen jälkeen 
finaalipelit SM-kilpailusääntöjen mukaisesti.
Henkilökohtaisen kilpailun sarjat: Näkövammaiset: miehet 
ja naiset B1, B2, B3 ja B4, Kehitysvammaiset: miehet ja naiset 
yleinen sekä Unified-parikilpailu, Elinsiirron saaneet ja dia-
lyysipotilaat: miehet ja naiset yleinen
Parikilpailu heitetään alkukilpailun yhteydessä (6+6 sarjaa). 
Näkövammaiset parit on muodostettava yhdistyksittäin, kehi-
tysvammaiset ja elinsiirron saaneet voivat muodostaa parit va-
paasti.
Osallistumismaksu: 24 euroa/keilaaja, maksetaan paikan-
päällä suoraan keilahallin kassalle.
Ilmoittautumiset 9.5. mennessä: Tikkurilan keilahalli, Urhei-
lutalo, Läntisen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa tai tik-
kurilan.keilahalli@kolumbus.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä 
mainittavat tiedot: keilaajan nimi, sarja ja yhdistys/seura, tar-
vittaessa parikilpailun parit ja Unified-parit.
Lisätiedot: Jukka Kokko, puh. 040 5638 325, jukka.kokko@ko-
lumbus.fi
Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailla hintaan 9,20 euroa/
hlö. Ilmoita myös ruokailijoiden määrä ja nimet ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Ruokailun maksu keilahallilla.
Hallin yhteydessä on mahdollista myös majoittua Hotelli Tik-
kurilaan. Tarkemmat lounas- ja majoitustarjoukset löytyvät 
VAU:n verkkopalvelusta www.vammaisurheilu.fi (Tapahtumat 
–> Lajikilpailut –> Keilailu).

PYÖRÄTUOLITANSSI

PYÖRÄTUOLITANSSIN KANSALLINEN  
HOT LATIN -KILPAILU
Pyörätuolitanssin kansallinen Hot Latin -kilpailu järjestetään 
15. kesäkuuta 2014 Porvoon Kokonhallilla (Jääkiekkotie 3). 
Kilpailu on avoin kaikille, ja osallistuminen kartuttaa sarjanou-
supisteitä.
Sarjat: Tulokassarja: combi 1 ja 2 sekä duo 1 ja 2 (hidas vals-
si, tango ja samba sekä erilliskilpailuna cha cha); Pre-champi-
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on -sarja: combi 1 lat ja combi 2 lat (samba, cha cha, rumba ja 
jive), duo 1 lat ja duo 2 lat (samba, cha cha, rumba ja paso dob-
le); Champion-sarja: combi 1 lat, combi 2 lat, duo 1 lat ja duo 
2 lat (samba, cha cha, rumba, paso doble ja jive); Singletanssi: 
luokat 1 ja 2 (samba ja cha cha).
Kilpailumaksu: 10 euroa/henkilö.
Ilmoittautumiset 2.6. mennessä: toimisto@pyoratuolitanssi.fi, 
puh. 045 324 2100. Ei jälki-ilmoittautumisia.
Lisätiedot: www.pyoratuolitanssi.fi

PÖYTÄTENNIS 

LIIKUNTAVAMMAISTEN PÖYTÄTENNIKSEN SM-
KILPAILUT 
Lahden Pöytätennisseura ry järjestää liikuntavammaisten pöy-
tätenniksen SM-kilpailut 10. toukokuuta 2014 klo 10.00 alka-
en Lahden Messukeskuksen Suurhallissa (Salpausselänkatu 7). 
Pelattavat luokat ja pelitapa ratkaistaan osallistujamäärän mu-
kaan.
Kilpailut ovat Suomen Pöytätennisliiton (SPTL) alaisuudessa, jo-
ten pelaajalla tulee olla vähintään kertalisenssi (10 euroa), mi-
käli ei ole hankkinut muuta SPTL:n lisenssiä.
Luokat: Kaksinpelit (henkilökohtaiset luokat, voidaan tarvit-
taessa yhdistää): miehet, kävelevät pelaajat: A+, A, B; miehet, 
pyörätuolilaiset: C, D: naisille sama luokittelu kuin miesten kak-
sinpeliluokissa. Joukkuepelit: kävelevät A+, A, B; pyörätuolilai-
set C, D. Joukkueottelussa pelataan ensin kaksi kaksinpeliä, sen 
jälkeen nelinpeli ja tarvittaessa kolmas ja neljäs kaksinpeli, yh-
teensä korkeintaan viisi ottelua. Se joukkue, joka voittaa ensin 
kolme ottelua, on voittaja. Joukkueen muodostaa kaksi pelaa-
jaa, kuitenkin siten, että nelinpeliin voi osallistua kolmas ja nel-
jäs pelaaja. Naiset pelaavat miesten joukkuepeliluokissa seka- 
tai naisjoukkueena.
Osallistumismaksu: henkilökohtainen kaksinpeli 15 euroa/pe-
laaja, joukkuepeli 10 euroa/pelaaja, avoin luokka 5 euroa/pe-
laaja. Maksut suoritetaan pelipaikalla osanottovarmistuksen 
yhteydessä.
Ilmoittautumiset 3.5. mennessä ja lisätiedot: Olli Virtanen, 
pappaolli@luukku.com, puh. 040 594 6521. Ilmoita nimesi, pu-
helinnumerosi, lisenssi (tai jos tarvitset sen) ja ne sarjat, joihin 
osallistut. Ratingleikkuri on 1.5.

RATSASTUS 

KEHITYSVAMMAISTEN RATSASTUKSEN  
KILPAILUHARJOITUKSET 

Huittisten Ratsastuskeskus järjestää kehitysvammaisten ratsas-
tuksen kilpailuharjoitukset 25. toukokuuta 2014 klo 10.00 al-
kaen Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Kanslia aukeaa klo 9.00 
ja sulkeutuu tunti kilpailujen päättymisten jälkeen. Kilpailut 
ratsastetaan ulkokentällä tai maneesissa riippuen säästä.
Kilpailuohjelmat ja ilmoittautumislomakkeet kaikkiin luokkiin 
voi tilata järjestäjältä. Kilpailuissa noudatetaan Special Olym-
pics -sääntöjä sekä SRL:n vammaisratsastussääntöjä soveltuvin 
osin. Ratsastajille suositellaan kuulumista SRL:n jäsenseuraan 
tai hänellä pitää olla SRL:n Green Card -kortti tai jokin oma ta-
paturmavakuutus, joka kattaa myös ratsastuksessa mahdolli-
sesti sattuvat tapaturmat.
Luokat: Luokka 1: English Equitation, ryhmäratsastusluok-
ka, Luokka 2: Special Olympics, käynti-raviohjelma 1, Luokka 
3: Special Olympics, käynti-raviohjelma 2, Luokka 4: Special 
Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 1.
Lainahevosluokissa hevoset jaetaan etukäteen. Ratsastajat 
saavat verrytellä hevosta 15 min ennen omaa suoritustaan. 
Lainahevoset ovat pääasiassa ratsastuskoulun opetushevosia.
Osallistumismaksu: lähtömaksu 10 euroa/luokka, hevosvuok-
ra 10 euroa/luokka. Kaikki maksut maksetaan kilpailukansli-
aan.
Ilmoittautumiset 19.5. mennessä: toimisto@rekikoski.fi, puh. 
(02) 567 797.
Lisätiedot sekä majoitustiedustelut ja -varaukset: Huittis-
ten Ratsastuskeskus: (02) 567 797, toimisto@rekikoski.fi. Majoi-
tus sisältää aamupalan.
Kilpailupaikalla puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja 
mukanaan.
Perjantaina ja lauantaina 23.–24.5. järjestetään valmennusleiri 
halukkaille Huittisten Ratsastuskeskuksessa.
Ilmoittautumiset valmennusleirille 19.5. mennessä: toimis-
to@rekikoski.fi, puh. (02) 567 797.

Kilpailujen tulokset löytyvät
VAU:n verkkopalvelusta

lajeittain
(www.vammaisurheilu.fi). 

Tulokset ovat myös tilattavissa
kilpailujärjestäjältä tai

VAU:n toimistolta.
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee 

Jarmo Koivisto
alueellinen yhteyshenkilö (pohjoinen alue, toimintaa 
koordinoidaan Rovaniemeltä)
puh. 040 572 2123, jarmo.koivisto@vammaisurheilu.fi

Maarit Kaari
alueellinen yhteyshenkilö (läntinen alue, toimintaa 
koordinoidaan Kauhajoelta)
maarit.kaari@vammaisurheilu.fi, puh. 0400 543 430

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

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

Pertti Wallenius
toimistoapulainen
- postitus ja kopiointi

Anu Boman
taloussihteeri, 
puh. 044 361 3322, 
anu.boman@
vammaisurheilu.fi
- talousasiat ja laskutus

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh. 044 752 9360, 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 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. 044 752 9360, 
viivi.kuja-kyyny@
vammaisurheilu.fi
- toimistoasiat
- asiakasrekisterin ylläpito
- lehti- ja materiaalitilaukset

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

Timo Pelkonen
lajikoordinaattori
puh. 050 596 5015
timo.pelkonen@
vammaisurheilu.fi
- Special Olympics -toiminta
- muut lajit: maalipallo
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Lajien yhteyshenkilöt
ALPPIHIIHTO 
Susanna Tero 
puh. 050 556 1273 
susanna.tero@kvtl.fi

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

AMPUMAHIIHTO
Jukka Haltia
puh. 046 878 2200
jukka.haltia@biathlon.fi

BOCCE/PETANQUE
Harri Lindblom 
puh. 044 361 7353
harri.lindblom
@vammaisuheilu.fi

BOCCIA 
Marko Yli-Kleemola 
puh. 045 126 5974 
markoyk@gmail.com

CURLING 
Hannele Pöysti 
puh. 050517 6151
hannele.poysti
@vammaisurheilu.fi

GOLF 
Harri Lindblom 
puh. 044 361 7353
harri.lindblom@vammaisuheilu.fi

HIIHTO 
Kimmo Aalto 
puh. 0500 797 758 
kaalto@kopteri.net

ISTUMALENTOPALLO 
Sari Mannersuo   
puh. 044 545 0430 
sari.mannersuo@kymp.net

JALKAPALLO 
Petri Räbinä
puh. 050 596 5014
petri.rabina@vammaisurheilu.fi

JOUSIAMMUNTA 
Keijo Kallunki 
puh. 0400 456 109 
keijo.kallunki@elisanet.fi

JUDO 
Hanna Kokkonen
puh. 050 412 5744 
hannah.kokkonen@gmail.com

KEILAILU 
Mauno Sirviö 
puh. 0400 544 178 
sirvio.mauno@kolumbus.fi 

KELKKAJÄÄKIEKKO 
Timo Karko 
puh. 040 501 2919 
timo.karko
@sledgehammers.fi

KORIPALLO 
Ulla Karlsson
puh. 044 556 7776
ulla.karlsson@koripalloliitto.fi

LENTOPALLO 
Petri Räbinä
puh. 050 596 5014
petri.rabina@vammaisurheilu.fi

LUMIKENKÄILY 
Mika Valavuori 
puh. 040 456 0701 
mika.valavuori@kisakallio.fi 

MAALIPALLO 
Timo Pelkonen
puh. 050 596 5015 
timo.pelkonen
@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

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 2014 touko-kesäkuu
E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Toukokuu
1.–4.5. TIMO’s-ampumaurheilukilpailut 
(N) Mikkeli
2.–4.5. Maalipallon Parentee 
Paralympic Championships -turnaus (N) 
Blankenberge, Belgia
3.5. Tarkkuussuunnistuksen Jukka 
Liikarin muistokilpailu (E, K, L, N) 
Mynämäki
7.5. VAU-työpaja 4a: Liikuntaa kaikille/
Ohjaajana toimiminen, Jyväskylä
7.–11.5. Istumalentopallon Moscow Open 
-turnaus (L) Moskova, Venäjä
8.5. VAU-työpaja 4b: Liikuntaa kaikille/
Pelit ja leikit tutuiksi, Jyväskylä
9.–10.5. Special Olympics -karnevaalit (K) 
Lohja
10.5. Pyörätuolirugbyn SM-sarjan 
finaaliturnaus (L) Helsinki
10.5. Pöytätenniksen SM-kilpailut (L) Lahti
10.–11.5. Treeni-maalipalloleiri (N) Nastola
10.–11.5. Tarkkuussuunnistuksen 
kansainvälinen FinTrailO 2014 -kilpailu 
(E, K, L, N) Tuusula/Nurmijärvi
10.–11.5. Vammaissulkapallon SM-
kilpailut (L) Oulu
14.5. Motoasemat-koulutus, Jyväskylä
15.–16.5. Sherborne-jatkokurssi, Lahti
17.5. Likkojen Lenkki (E, K, L, N) Jyväskylä
18.5. Maalipallon SM-sarjan ja 
1-divisioonan finaaliturnaus (N) Espoo
23.5. Suomen Paralympiakomitean ja 
VAU:n juhlaseminaari, Helsinki
23.–25.5. Kansainvälinen Izola-
maalipalloturnaus (N) Izola, Slovenia
24.5. Nokian tarkkuussuunnistus (E, K, L, 
N) Nokia

24.5. Likkojen Lenkki (E, K, L, N) Tampere
24.5. Ajalin Open -golfkilpailu (E) Raasepori 
24.–25.5. Keilailun SM-kilpailut (E, K, L, N) 
Vantaa
24.–25.5. Pyörätuolitanssin 
ohjaajakoulutus, Tampere
25.5. Kehitysvammaisten ratsastuksen 
kilpailuharjoitukset (K) Huittinen
25.5. SuSen tarkkuussuunnistus (E, K, L, N) 
Sastamala
30.5.–1.6. Maalipallon Malmö Lady 
Intercup (N) Malmö, Ruotsi
31.5. III Energia-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Harjavalta

Kesäkuu
2.–5.6. Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun 
KesäSporttis -leiri (E, K, L, N) Seinäjoki
2.–5.6. Hämeen Liikunnan ja Urheilun 
Hämeen Sportti-leiri (E, K, L, N) Pirkkala
2.–6.6. Kymenlaakson Liikunnan 
Sporttileiri (E, K, L, N) Kouvola
2.–6.6. Etelä-Suomen Liikunnan ja 
Urheilun Sankarisporttileiri (E, K, L, N) 
Hyvinkää
4.–6.6. Pohjois-Karjalan Liikunnan 
Sporttileiri (E, K, L, N) Joensuu
5.6. Avoimet bocciakilpailut TUL:n 
Lakeuden kisoissa (E, K, L, N) Seinäjoki
8.6. Tarkkuussuunnistuksen Muuramen 
TrailO, PreO ja tempo (E, K, L, N) Muurame
8.–12.6. Loiskutellen-uintileiri (E, K, L, N) 
Kuortane
9.–13.6. Keski-Suomen Liikunnan Kaikille 
avoin KESLI-leiri (E, K, L, N) Jämsä

9.–13.6. Etelä-Savon Liikunnan Kaikille 
lapsille avoin leiriviikko (E, K, L, N) Mikkeli
9.–13.6. Etelä-Suomen Liikunnan ja 
Urheilun SankariSporttileiri (E, K, L, N) 
Hyvinkää
10.–13.6. Lounais-Suomen Liikunnan ja 
Urheilun Kesis-leiri (E, K, L, N) Sauvo
10.–22.6. Istumalentopallon MM-kilpailut 
(L) Elblag, Puola
11.–13.6. Etelä-Karjalan Liikunnan ja 
Urheilun Kesäliikuntaleiri (E, K, L, N) Imatra
11.–13.6. Pohjois-Savon Liikunnan 
Sporttileiri (E, K, L, N) Joensuu
11.–15.6. Yleisurheilun INAS EM-kilpailut 
(K) Bergen Op Zoom, Hollanti
12.6. Etelä-Savon Liikunnan leiriviikon 
Vammaisurheilupäivä (E, K, L, N) Mikkeli
14.–15.6. Pyörätuolitanssin Kesäleiri (L) 
Porvoo
15.6. Pyörätuolitanssin avoin kansallinen 
Hot Latin -kilpailu (L) Porvoo
16.–18.6. EKL:n boccian ulkokenttien 
mestaruuskilpailut (henk.koht.) (E, K, L, N) 
Virrat
16.–19.6. Lapin Liikunnan Soveltava 
Sporttileiri (E, K, L, N) Rovaniemi
20.–22.6. Triathlonin EM-kilpailut (L) 
Kitzbühel, Itävalta
23.–24.6. SUOMI NIFU 2014 -leiri (K, L, N) 
Nastola
26.6.–6.7. Maalipallon MM-kilpailut (N) 
Espoo
30.6.–4.7. Lounais-Suomen Liikunnan ja 
Urheilun Liikuntaleiri Futuuri Pitkis-Sport 
Liikuntaleirillä (E, K, L, N) Kokemäki
30.6.–4.7. Lounais-Suomen Liikunnan ja 
Urheilun Pyörätuolikoripalloleiri Pitkis-
Sport Liikuntaleirillä (L) Kokemäki 


