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Teneriffalla nautit esteettömistä liikunta-
mahdollisuuksista ja lisänä saat mukaasi 
aktiivista ja liikunnallista seuraa. Kohteessa 
voit keilata, vaeltaa, meloa tai pyöräillä oman
valinnan mukaan. Liikuntalomalle voit lähteä 
joko yksin tai porukalla. Mukaan mahtuvat 
omat liikkumisen ja liikunnan apuvälineet ja 
voit nauttia vaivattomasta matkustamisesta. 
Matkalle mukaan lähtee VAU:n matkanjohtaja. 
Majoitus on suositussa ja täysin esteettö-
mässä hotelli Mar y Solissa. Hotellissa kaksi 
uima-allasta, viihtyisä ravintola, hoitolaitos 
Teralava, upea liikuntasali ja paljon muuta. 
Majoitus yksiöissä ja kaksioissa.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
ja esteettömiä lomia asiantuntemuksella toteuttava 

Matka-Agentit järjestävät ensimmäisen VAU:n lukijamatkan 
Teneriffan lämpöön.
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Haku yhteishaussa 
Koulutuskeskus Salpauksen 

lukioon keväällä 2015

Liikuntakeskus Pajulahden Paralympic Training 
Center ja Koulutuskeskus Salpauksen lukio 
Nastolassa mahdollistavat valmennuksen ja 
opiskelun yhdistämisen huippu-urheilun vaati-
malla tavalla. Ammattivalmentajien johdolla val-
mentaudut hyvätasoisissa valmennusryhmissä. 
Lisäksi voit hyödyntää tukipalveluita, kuten hie-
rontaa ja testausta. Opiskelijat majoittuvat Pa-
julahdessa, jonne valmistuu keväällä 2015 uusi 
esteetön majoitusrakennus Kalliopaju.

YHDISTÄ LUKIO 
JA VALMENNUS!
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Vammaisurheilukoordinaattori Osku Kuutamo
puh. 044 7755 346, osku.kuutamo@pajulahti.com

Valmennuskeskuksen johtaja Mikko Levola
puh. 044 7755 341, mikko.levola@pajulahti.com
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KANNEN KUVA 
Miesten maalipallojoukkue yrittää 
uusia Lontoon paralympialaisten 
menestyksen Espoon MM-kilpailussa.
Kuva: Nina Jakonen

Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
muokata sekä jättää julkaisematta 
toimitukselle lähetettyjä juttuja.
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Edunvalvonta ei ole läppä
Liikunta on valtaisa kansanliike. Liikkeen sisällä on monia toimijoita, joilla on 
omat motiivinsa ja arvonsa – yhtenä näistä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry. VAU:n tavoitteena oleva ”elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta” tar-
koittaa sitä, että vastuullamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa on rakentaa 
suomalaisesta liikunnan ja urheilun kentästä kaikille avoin. Yhteistyön lisäksi ta-
voitteen saavuttaminen vaatii muutakin.

Suomi on edelleen yksi niistä maista, jotka eivät ole ratifioineet YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Tässä yleissopimuksessa on kaksi 
saavutettavaan ja esteettömään liikkumiseen ja harrastamiseen liittyvää kohtaa. 
Artiklassa 9 nostetaan esille esteettömyys, joka toteutuessaan vie kohti elinvoi-
maista vammaisliikunnan kenttää. Artikla 30.5 ohjaa kohti yhdenvertaista kult-
tuuri-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa ja urheilua. Yleissopimus tullaan ratifioi-
maan kuluvan vuoden aikana, jonka jälkeen se antaa VAU:lle tukevan selkänojan 
vammaisurheilun ja -liikunnan mahdollisuuksien edistämiseksi.

Muita toiminnan ja edunvalvonnan selkänojia ovat yhdenvertaisuuslaki, perus-
tuslaki, laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimis-
ta sekä liikuntalaki. Vuoden 2015 alusta voimaan astuva uusi liikuntalaki on ollut 
juuri lausuntokierroksella, jolla VAU:kin otti kantaa lakiluonnokseen. Liikuntalais-
sa on ollut aiemmin erikseen mainittuna erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden oi-
keus harrastaa liikuntaa omista lähtökohdistaan. Meidän etumme on, että erityis-
maininta löytyy laista jatkossakin.

Edunvalvonta vaatii pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn lisäksi asiantuntijoita, 
hyviä verkostoja ja suhteita päätöksentekijöihin. Tärkeintä edunvalvonnassa on 
kuitenkin muistaa kenen etua ajaa, kenen etua valvoo.

Ihmisen, liikkujan, urheilijan. Sinun ja minun. Tällä edunvalvonnan polulla VAU  
pysyy jatkossakin.

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Teema
TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA, 
MAIJU TORVINEN

Katja Saarinen päätti kilpauransa Sotshin paralym-
pialaisiin, mutta työ urheilun parissa on kaikkea muu-
ta kuin ohi. Suomen Paralympiakomitean kehittämis-
päällikkö tietää, että tie huipulle ei löydy seuraamalla 
muita vaan vain omaa urheilijan polkua kulkemalla.

Urheilijan polun 
päämäärätietoinen kulkija

Alppihiihtäjä Katja Saarisen tie rintee-
seen kulki isän ja isoveljen suksien jäljis-
sä. Nuoren tytön huoleton lasku joutui 

kuitenkin yllättäen tauolle jalka-ampu-
taation takia. Vaikka toisesta jalasta oli 
luovuttava, laskutaitoa ei menetetty. 

– Perheessämme ei koskaan ajateltu 
sitä, mitä ei voi tehdä vaan sitä, miten 
jokin asia tehdään, Saarinen muistelee.

Laskutaito oli yksinkertaisesti opetel-
tava uudelleen. Harrastuksesta vakiin-
tui oma laji ja säännöllinen treeni, joka 
tarjosi keinon itsensä kehittämiseen ja 
kilpailuvietin haastamiseen. Käännös 
tavoitteelliseen tekemiseen tapahtui 
vuonna 1998 Naganon paralympia-
laisten aikana. Televisiosta seuratut ki-

Katja Saarinen on tottunut työs-
kentelemään korkealla, alppirin-
teillä. ”Siviilityöpaikka” on Helsin-
gissä, Valo-talon seitsemännessä 
kerroksessa, jossa Paralympiako-
mitea pitää majaansa.
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sat asettivat nuorelle urheilijalle selkeän 
määränpään, jota kohti laskea.

Vuonna 2002 Salt Lake Cityssä Saari-
nen osallistui ensimmäisiin paralympia-
laisiinsa Suomen alppimaajoukkueen 
edustajana. Nyt aktiiviuran päätyttyä 
Saarinen on laskenut neljissä paralym-
pilaisissa sekä lukuisissa kansainvälisissä 
ja kotimaisissa kisoissa. 

Vaikka sekuntikello ei enää laske Saa-
risen suorituksia, kilparinteistä kertyneet 
kokemukset ja opit eivät ole jääneet 
menneeseen.

– Koko sen ajan, kun olen toiminut 
vammaisurheilun parissa, olen hahmot-
tanut vammaisurheilun kenttää ja sen 
monimuotoisuutta. Urheilijana olen 
kantanut vastuuta itsestäni ja omas-
ta suorituksestani, mutta samalla myös 
vastuuta omasta lajistani ja tulevista las-
kijoista.

Seuraavien kausien aikana Saarinen 

keskittyy työhönsä Suomen Paralym-
piakomitean kehittämispäällikkönä. 
Kotimaisen urheilutoiminnan rinnalla 
Saarinen työskentelee Kansainvälisen 
Paralympiakomitean IPC:n Urheilijaneu-
voston jäsenenä. Saarisen työ urheilu-
kentällä on siten kaikkea muuta kuin ohi.

Urheilijan polku
Katsoessaan taivaltaan omalla urheilijan 
polullaan Saarinen kuvailee kulkemaan-
sa tietä lukuisien onnenpotkujen sarjak-
si. Päämäärätietoista tekemistä ovat aina 
olleet tukemassa vahvat taustajoukot 
niin perheessä, koulussa kuin harrastuk-
sen piirissä.

Korkeita tavoitteita ei tarvinnut kuro-
tella yksin, sillä tukijoukkojen luottamus 
pohjasi kaiken tekemisen.

– Suurin onneni oli säännöllisen tree-
nin mahdollistuminen heti lajista ja kil-
pailemisesta innostuttuani, Saarinen 

Saarisen urheilu-ura päättyi Sotshin paralympialaisiin ja valmentajien Minna Happosen ja Hanna Saarasen halaukseen.

kertoo.
Vaikka integroitu alppiryhmä ei aina 

tarjonnut toivottua vertaisryhmää, hyvä 
valmentaja ja jatkuva harjoittelu mah-
dollistivat kehittymisen kilpatasolle. Tä-
män mahdollisuuden Saarinen toivoisi 
aukeavan entistä useammalle kilpauras-
ta kiinnostuneelle nuorelle. Huipputa-
son ja harrastelijatason välillä ammottaa 
suuri kuilu, ja tekemistä säännöllisten 
harjoitusmahdollisuuksien tarjoamisen 
hyväksi riittää.

Tarjonnan lisääminen ei kuitenkaan 
saa tapahtua vammaisurheilun erityis-
piirteiden kustannuksella. Useat sovel-
tamisen keinot perustuvat yksilöllisiin 
ratkaisuihin, jotka mahdollistuvat laa-
dukkaan valmennuksen ja vahvan ver-
taistukiverkoston avulla. 

– Urheilijan ja valmentajan pitää työs-
kennellä yhteistä unelmaa kohti, Saari-
nen toteaa. 
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Teema

Kansainväliseksi 
vaikuttajaksi
Saarinen valittiin Sotshin kisojen jälkeen 
IPC:n Urheilijaneuvoston jäseneksi. Työ 
on käytännössä viestinviemistä IPC:n, la-
jiliittojen ja urheilijoiden välillä, mutta 
pesti mahdollistaa myös kansainväliseen 
paralympiatoimintaan vaikuttamisen. 
Kansainvälinen toiminta ei kuitenkaan 
vie huomiota ainoastaan ulospäin, sillä 
kansainvälinen osallistuminen tuo paljon 
oppeja myös kotimaahan. 

Työ IPC:ssä kestää seuraaviin talvipa-
ralympialaisiin, vuoteen 2018 saakka. Ta-
voitteet ovat jälleen korkealla, ja neljän 
vuoden kuluttua Saarinen toivoo vam-
maisurheilua vahvasti määrittelevän luo-
kittelujärjestelmän kehittyneen niin koti-
maassa kuin ulkomailla.

– Toivon, että viiden vuoden kulut-
tua meillä on Suomessa maailman pa-
ras kansallinen luokittelujärjestelmä, jos-
ta on malliksi myös ulkomaille, Saarinen 
summaa.

Tie huipulle
Kilpauran päättyminen merkitsi Saarisen 
osalta kaikkea muuta kuin urheilu-uran 
päättymistä. Aktiivitekijän kilpailuvietti 
elää edelleen.

– Rakastan sitä hetkeä, kun saan laittaa 

sauvat lähtöviiksen toiselle puolelle, kello 
piippaa viimeisiä sekunteja ja edessä au-
keava rinne on täysin minun.

Jokainen lasku on ollut askel Saarisen 
polulla hänen itse määrittämälleen hui-
pulle. Jokaisella laskulla on myös viitoi-
tettu tietä uusille huippu-urheilijoille ja 

heidän huippusuorituksilleen. Huipun 
saavuttamisessa on loppupeleissä kyse 
itsensä ylittämisestä ja oman tiensä löy-
tämisestä.

– Jokaisen on löydettävä oma polkun-
sa huipulle. Huipulle ei pääse seuraamal-
la muita, Saarinen päättää..
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Kolumni

Urheilu on ilo katsella
Lue urheilu. Suorituksia. 
Lue elämääsi.
Lue hetkiä. 
Katsele Apollo aurinkoa. 
Lukee ’I am in!’
Lue ilossa. Lähde kisamatkaan.
Lue ilon hetkiä. Lue haikeutta. 
Lue pettyen, pettymystä.
Lueskelin matkan ajan Ateenaa. 
Lukee 2011.

Anna Laitinen lausui tämän runon Vammaisurheilun juhlaseminaarissa Helsingin Kalastajatorpalla 23.5.

 
Lue vaikka urheiluvamma. 
Lue syyt.
Älä pety. Lue voittavan.
Lue mitaleista. Lue hymyillä. 
Lueskelin keskittyen. 
Lue mietiskellen.
Lue harjoitellen. 
Lue urheilua kuin 
vammaisurheilua.

Lue SO. Lue Special Olympics.
Lue ’F’ on Finland.
Lue täysillä. Lue voitosta.
Lue Paralympia YES!
Lue urheilu. Lue Ilo. 
Lue katsella. 
Lue loppuun asti.

ANNA LAITINEN

SPECIAL OLYMPICS -MELOJA
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Teema TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA, JANA BRABNIKOVA
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Jalkapallo tuli Siikosen elämään ensin. 
Pihapelit ja veljen jalkapalloharrastuk-
sen seuraaminen vaihtuivat säännöl-
liseksi harrastamiseksi vuonna 1995 
alkaneesta erityisryhmien jalkapallo-
koulusta lähtien.

Siikosen ensimmäinen totisemmin 
harrastama yksilöurheilulaji oli uin-
ti, joka sai kuitenkin jäädä 2000-luvun 
alussa. Golfia kohtaan hän oli alkuun 
ennakkoluuloinen. Kun CP-jalkapallo-

Joukkuepelaaja ja 
yksilöurheilija 
samassa paketissa

Johannes Siikonen valmistautuu saman-
aikaisesti CP-jalkapallon EM-kilpailuihin ja 
vammaisgolfin MM-kilpailuihin. Se on seu-
rausta ”tee tosissaan tai älä tee ollenkaan” 
-mentaliteetista.

maajoukkueen managerina edelleen 
toimiva Jusa Laurila tuli vuonna 1997 
jalkapalloharjoituksiin kyselemään pe-
laajien kiinnostusta lähteä mukaan 
nuorten vammaisgolfryhmään, Siiko-
nen jätti tarttumatta mahdollisuuteen.

– Ajattelin, että äh, golf, se on joku 
juppien peli, Siikonen muistelee. 

– Vuoden päästä Jusa tuli sitten uu-
destaan kysymään ja silloin lähdin mu-
kaan.

Kahden roolin 
välimaastossa
Urheilijat jaetaan usein karkeasti yksi-
lö- ja joukkueurheilijoihin. Sanotaan, 
että yksilöurheilija voi olla korkeintaan 
joukkuelajin maalivahti tai itsekäs kär-
kipelaaja. Joukkueurheilijan taas väite-
tään vaipuvan epätoivoon yksilölajien 
yksinäisessä harjoitusrääkissä.

Siikonen vaikuttaa kuitenkin onnis-
tuneen näiden kahden roolin yhdistä-
misessä. Hän on ottanut molemmista 
lajeista mukaan parhaat puolet.

– Yksilöurheilussa on tietysti se hyvä 
puoli, että vain sinä pystyt vaikutta-
maan lopputulokseen. Jos olet harjoi-
tellut huonosti, niin voit syyttää vain 
itseäsi.

– Joukkueurheilussa sitten se sosi-

CP-jalkapallossa pelaajat luokitellaan luokkiin 5–8, joista 5 on vaikeavammaisimpien pelaajien luokka. Johannes Siikosen luokka on 7.
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aalinen puoli on ihan ykkösjuttu. Tosin 
myös golfissa sosiaalinen puoli on vah-
va, joten siinä mielessäkin se on hyvä yk-
silölaji.

Kiireinen arvokisavuosi
Vuosi 2014 on Siikoselle melkoista tai-
teilua kahden lajin välillä. Toukokuussa 
hän oli mukana vammaisgolfin EM-kil-
pailuissa Iso-Britanniassa, heinäkuussa 
ovat vuorossa CP-jalkapallon EM-kilpai-
lut Portugalissa ja lokakuussa vammais-
golfin MM-kilpailut Japanissa.

– Ei koskaan aiemmin ole tällaista ollut, 
Siikonen puuskahtaa.

– Onneksi kisat ajoittuvat sillä tavalla 
hyvin, että niiden välit ovat suhteellisen 
pitkät. Ehtii muuttaa harjoittelun paino-
tuksia.

Jalkapalloa Siikonen harjoittelee pää-
asiallisesti espoolaisen FC Hongan nais-
ten SM-sarjajoukkueen matkassa. Sii-
konen toimii joukkueen managerina ja 
kuittaa ”palkan” työstään harjoittelemal-
la joukkueen mukana.

Hän osallistuu keskimäärin 3–5 jalka-
palloharjoitukseen viikossa. Golfissa har-
joituskertoja valmentaja Stenna Wes-

terlundin johdolla on noin neljä viikossa 
ja pelaaminen päälle. Kun tähän ynnää 
vielä punttisalin, lenkit ja päivätyön graa-
fisena suunnittelijana, voi todeta Siiko-
sen kalenterin olevan täynnä.

– Väitän, että kun aika harjoittelulle on 
rajattu, niin se tulee käytettyä paljon te-
hokkaammin. Kunhan harjoittelun laatu 
on kohdallaan ja sinulla on selkeä idea 
siitä mitä teet.

Kärkimaat kaukana edellä
CP-jalkapallon EM-kilpailut pelataan 
vain joka neljäs vuosi, mutta 23.7.–2.8. 
Portugalin Maiassa pelattavat kisat ovat 
32-vuotiaalle Siikoselle jo neljännet. Eu-
roopan taso CP-jalkapallossa on kova, 
kärkijoukkueet Venäjä ja Ukraina ovat 
myös maailman kaksi parasta. Kokenee-
na kisakävijänä Siikonen ei haihattele 
kärkisijoille.

– CP-jalkapallo on huippumaiden osal-
ta ihan ammattilaislaji, jossa pyörivät 
tosi isot rahat. Me Suomen joukkueessa 
olemme kuitenkin täysin amatööriurhei-
lijoita, joilla on päivätyöt ja opiskelut, joi-
den ohella harjoitellaan. Ei ole realismia, 
että pystyisimme haastamaan kärkijouk-

kueita.
Suomi pelaa EM-kilpailuissa samassa 

alkulohkossa Hollannin, Irlannin ja Tans-
kan kanssa. Hollanti ja Irlanti ovat lohkon 
kaksi suursuosikkia, mutta samantasoi-
sen Tanskan voittaminen olisi Suomelle 
tärkeää. Vuonna 2015 pelataan CP-jalka-
pallon MM-kilpailut Englannissa. Kisoi-
hin pääsee 16 maata ja Suomi on tällä 
hetkellä maailmanrankingin 17:s.

Vaikka CP-jalkapallo on paralympialaji 
ja golf ainakaan toistaiseksi ei, niin on to-
dennäköisempää, että Siikonen tullaan 
näkemään paralympialaisissa golfarina.

– Oli joskus isoja haaveita siitä, että 
pääsisin paralympialaisiin pelaamaan, 
mutta fakta on se, että sinne otetaan 
vain kahdeksan joukkuetta. Golfissa sen 
sijaan on ilman muuta tavoitteena, että 
siitä tulisi paralympialaji ja pääsisin sinne 
pelaamaan.

Ärsyttävä keskinkertaisuus
Golfin oli alun perin tarkoitus olla Sii-
koselle jalkapallon oheislaji, mutta hil-
jalleen harjoittelu ja pelaaminen ovat 
muuttuneet yhä tavoitteellisemmaksi. 
Vuonna 2004 hän nousi vammaisgolfin 

Johannes Siikonen edusti Suomea vammaisgolfin EM-kilpailuissa Iso-Britanniassa toukokuussa.
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maajoukkueryhmään ja vuonna 2005 
voitti omassa kategoriassaan EM-prons-
sia. Lopullinen herätys tuli kuitenkin ko-
tisohvalla syksyllä 2011.

– Golfkausi oli juuri loppunut. Makasin 
sohvalla, katsoin telkkaria ja minua ärsyt-
ti suunnattomasti oma keskinkertaisuu-
teni. Tasoitukseni oli silloin noin 17–18.

– Kilpailuvietti sisälläni alkoi herätä.
Samoihin aikoihin Siikosen kotiseuras-

sa Master Golfissa huomattiin, että hei-
dän jäsenenään oli jo vuosia ollut vam-
maisgolfin maajoukkuemies.

– Sieltä tultiin sanomaan, että eikö si-
nulle ole kukaan muistanut kertoa, että 
jos pelaat Golfliiton alaisessa maajouk-
kueessa, niin sinulla on mahdollisuus 
saada seuralta tällaisia ja tällaisia etuja.

Runsaasti aikaa kehittyä
Edut olivat puhdasta rahallista tukea 
sekä mahdollisuus omaan valmenta-
jaan, jo aiemmin mainittuun entiseen 
ammattilaispelaajaan Stenna Westerlun-
diin.

– Se mahdollisti oman ajatukseni to-
teuttamisen, että katsotaan oikeasti mi-
ten hyvä golfari minusta saadaan.

Kahden vuoden projektin päätteeksi 
syksyllä 2013 Siikosen tasoitus oli 8,2 ja 
panostus jatkuu yhä. Alkanut golfkausi 
on hänen ensimmäisensä vammaisgol-
fin ylimmässä kategoriassa, jonne pää-
see alle 9,5 tasoituksella.

Golfista on muodostunut Siikoselle 

Ville Kuronen.

Suomen joukkue
Pelaajat
Jaakko Seppälä, mv
Johannes Siikonen, C
Mikael Jukarainen
Wiljami Laurila
Pyry Nopsanen
Otto Kaipainen
Petteri Heikkilä
Ville Kuronen
Samuel Taipale
Joni Berg
Jussi Tuominen
Janne Helander
Taustahenkilöt
Samuel Siikonen, päävalmentaja
Jari Hynninen, valmentaja
Jusa Laurila, manageri
Kaisa Vuorela, fysioterapeutti

Alkulohkot
Lohko A: Hollanti, Irlanti, Suomi, 
Tanska
Lohko B: Venäjä, Skotlanti, Pohjois-
Irlanti, Saksa
Lohko C: Ukraina, Englanti, Portugali

Suomen alkulohko-ottelut 
(Suomen aikaa)
To 24.7.
14.00 Irlanti–Suomi
Pe 25.7.
12.00 Suomi–Hollanti
Su 27.7.
18.00 Suomi–Tanska

Lisätiedot: 
eurofootball7aside.com 
ja www.cpjalkapallo.fi

CP-jalkapallon EM-kilpailut

tärkeä laji ennen kaikkea siksi, että siinä 
hän voi kehittyä vielä silmänkantamatto-
miin. Jalkapallossa hän on konkari, joka 
on nähnyt jo EM-kilpailut ja MM-kilpailut 
sekä todennut paralympialaisten toden-
näköisesti jäävän näkemättä.

– Jalkapalloilijana minulla on enem-
män vuosia takana kuin edessä. Golfissa 
minulla voi olla vielä helpostikin 25 vuot-
ta edessäni. Vammaisgolfin Euroopan 
järjestön EDGA:n pelaajien keski-ikä on 
noin 50 vuotta..

CP-jalkapallon EM-kilpailut järjestetään 23.7.–2.8.2014 Portugalin Maiassa. 
CP-jalkapalloa pelataan 7-vs-7 -pelimuodossa.

Johannes Siikonen lähtee neljänsiin CP-jalkapallon EM-kilpailuihinsa. Aiemmat kisat 
olivat Belgiassa 1999, Irlannissa 2006 ja Skotlannissa 2010.
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 Lyhyesti

Kärjen taso on sähköpyörätuolisaliban-
dyssa kova, mutta Suomi tavoittelee jopa 
kirkkaimpia mitaleita Münchenin MM-kil-
pailuissa 6.–10. elokuuta.

Suomi on kaksien viime arvokilpailu-
jen kolmonen, eli joukkue päätti vuoden 
2010 MM-kilpailut Italiassa ja 2012 EM-kil-
pailut Pajulahdessa pronssimitalit kaulas-
sa. Suunta on aina eteenpäin, eikä kukaan 
tähtää finaaliottelun häviöön, joten…

– Ainoa mahdollisuus on lähteä tavoit-
telemaan kirkkainta mitalia, sillä ”yrite-
tään parhaamme ja katsotaan mihin se 
riittää” ei mielestäni ole maajoukkueta-
solla oikea asenne, Suomen Ella-Riikka 
Isometsä linjaa.

Uutta mielenkiintoa Saksan MM-kil-
pailuihin tuo tuore luokittelujärjestelmä. 
Aiemmin pelaajien määrä oli rajoitettu 
ainoastaan siten, että kentällä piti olla vä-
hintään kaksi T-stick-pelaajaa, joista toi-
nen on maalivahti. T-stick on pelituoliin 
kiinnitettävä kiinteä maila, jota käyttävät 
pelaajat, joiden käsien toimintakyky on 
liian heikko käsimailalla pelaamiseen.

Nyt pelaajat on luokiteltu numeroin 
1–4 siten, että ykköset ovat T-stick-pelaa-
jia ja nelosten ylävartalon toimintakyky 
on luokitelluista pelaajista parhaimmalla 
tasolla. Neljän kenttäpelaajan yhteenlas-
kettu pistemäärä ei saa ylittää kymmentä. 

Boccia on Suomessa valtavan suosittua, mutta silti lajin 
MM-kilpailuihin Pekingiin 19.–28. syyskuuta lähtee vain 
yksi pelaaja, joensuulainen Jari Rummukainen.

Isoin syy tähän epäkohtaan on se, että paralympia-, MM- ja EM-
tasolla boccia on vaikeavammaisten henkilöiden laji. Suomessa 
boccia taas koskettaa kansan syviä rivejä, kuten maakuntien in-
validiyhdistyksiä ja eläkeläisiä.

Rummukainen pelaa luokassa BC3, eli kourupelaajien luokas-
sa. Se on maailmanlaajuisesti erittäin kilpailtu ja kovatasoinen 
luokka.

– Bocciaan paljon panostavissa maissa on sellaisia vammais-
asumismuotoja, jonne keskitetään kaikki parhaat pelaajat ja heil-
lä on parhaat harjoittelumahdollisuudet. Näitä maita ovat esi-
merkiksi Portugali, Espanja, Brasilia, Etelä-Korea, Iso-Britannia ja 
uutena maana Venäjä, Rummukainen kertoo.

– Suomessa pelaaja joutuu omalla paikkakunnalla taistele-
maan itselleen pelivuorot ja avustajat, jotka on sidottu kaupun-
gin sosiaalipuolen määrärahoihin, koska lakisääteinen 30 tuntia 
kuukaudessa ei ole riittävästi maajoukkuepelaajalle, hän jatkaa.

Info

20.–22.6. Vammaistriathlonin EM-kilpailut, Kitzbühel, Itävalta
30.6.–5.7. Maalipallon MM-kilpailut, Espoo
12.–16.7. Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailut, Vilna, 
Liettua
17.–26.7. Ampumaurheilun IPC MM-kilpailut, Suhl, Saksa
23.7.–2.8. CP-jalkapallon EM-kilpailut, Maia, Portugali
26.7.–3.8. Vammaisjousiammunnan EM-kilpailut, Nottwill, 
Sveitsi
1.–10.8. Pyörätuolirugbyn MM-kilpailut, Odense, Tanska
4.–10.8. Uinnin IPC EM-kilpailut, Eindhoven, Hollanti
6.–10.8. Sähköpyörätuolisalibandyn MM-kilpailut, München, 
Saksa
13.–17.8. Sokkopingiksen EM-kilpailut, Tukholma, Ruotsi
16.–23.8. Elinsiirron saaneiden ja dialyysipotilaiden EM-kilpai-
lut, Krakova, Puola
18.–23.8. Yleisurheilun IPC EM-kilpailut, Swansea, Iso-Britannia
28.8.–1.9. Vammaispyöräilyn MM-kilpailut, Greenville, USA
6.–15.9. Vammaispöytätenniksen MM-kilpailut, Peking, Kiina
8.–21.9. Vammaispurjehduksen ISAF MM-kilpailut, Santander, 
Espanja
9.–14.9. Vammaissulkapallon EM-kilpailut, Murcia, Espanja
13.–20.9. Special Olympics Euroopan Kesäkisat, Antwerpen, 
Belgia
14.–19.9. Vammaisgolfin MM-kilpailut, Karuizawa, Japani
19.–28.9. Boccian MM-kilpailut, Peking, Kiina

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Jatkuuko SPT-salibandymaajoukkueen mitaliputki?

Ella-Riikka Isometsän ja Suomen tie maailmanmestariksi ei ole helppo. Alkulohkoon ar-
vottiin vastustajiksi kovat Saksa, Belgia ja Italia.

Maalivahti on edelleen T-stick-pelaaja.
Näin kentällä saa olla esimerkiksi kaksi 

nelosta ja kaksi T-stickpelaajaa tai vaihto-
ehtoisesti yksi pelaaja jokaisesta luokasta. 
Tämä rajoittaa kaikkien joukkueiden ko-
koonpanojen rakentelua ja voi näin vai-
kuttaa maiden välisiin voimasuhteisiin.

– Tähän mennessä esimerkiksi EM-kul-
tamitalisti Hollanti on pitänyt meitä tiu-
kasti otteessaan, mutta on vaikea sanoa, 
millaiseksi Hollannin pelityyli muotoutuu 
luokittelujen myötä, pohtii Isometsä, joka 
itse on ainakin ennen MM-kilpailuja luo-
kaltaan kolmonen.

Suomalainen boccianpelaaja 
antaa tasoitusta maailmalla

Vammaisurheilun vilkas 
arvokilpailukesä
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Aj
as

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

TEKSTI: RIKU VALLEALA, 
KIHUN VIESTINTÄPÄÄLLI-
KÖN JA BIOMEKANIIKAN 
ASIANTUNTIJAN RISTEY-
TYS
KUVA: RIKU VALLEALAN 
KOTIALBUMI

Ammattimaista mutta iloista
Vammaisurheilu on tänä päivänä monelle jo lähes ammattimaista toimin-
taa. Kilpailu on kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Enää ei riitä pelkkä 
oman toimintakyvyn ylläpidon tai kuntoutuksen kautta aloitettu harras-
telu, vaan vaaditaan kokonaisvaltaista ja tavoitteellista harjoittelua. Tähän 
kuuluu monenlaisia harjoittelun osa-alueita, terveydenhuoltoa, testausta, 
ravitsemusta, henkistä valmennusta, sosiaalisia suhteita jne. Koko kirjo eri-
laisia asiantuntijoita vaaditaan siis urheilijan ympärille ja yhteisen tavoit-
teen tukemiseksi. 

Uskon, että vammaisurheilijan on helppo ottaa omakseen kokonaisvaltai-
sen valmennuksen käsite. Siihen kun liittyy koko urheilijan elämän huo-
mioiminen ja varsinainen harjoittelu on vain yksi pieni osa kokonaisuutta. 
Useimmilla vammaisurheilijoilla on jo arjessa sellaisia haasteita, jotka vaati-
vat kokonaisvaltaista oman elämän suunnittelua ja hallintaa. Suunnittelu ja 
asioiden ennakointi on vammaisurheilijalle tuttua. 

Olin mukana Sotshin paralympialaisissa. Puitteet olivat mahtavat ja kisois-
ta huokui todella aito ja iloinen fiilis niin urheilijoiden kuin järjestäjien ta-
holta. Esteettömyys jne. asiat olivat luonnollisesti hyvin huomioitu. Ja itse 
kilpailut olivat suurimmat talviparalympialaiset tähän mennessä. Kaikesta 
kilpailun kovenemisesta ja vaatimusten lisääntymisestä huolimatta urhei-
lijat yllättävät minut aina positiivisuudellaan ja avoimuudellaan. Jotenkin 
tuntuu, että vammaisurheilussa ilo ja innostus ovat paremmin läsnä kuin 
vammattomien puolella. Mistä tämä sitten johtuu? Onko vammattomien 
urheilu jo niin turmeltunutta rahan ja sponsorien ottaessa vallan kaikesta 
vai osataanko vammaisurheilun puolella asiat vaan laittaa paremmin oike-
aan mittasuhteeseen.

Muistan, että Tero Pitkämäkikin on joskus todennut urheilun olevan tär-
keää, mutta ei tärkeintä hänen elämässään – ja siitä huolimatta mies on 
maailmanmestari. Näillä eväin kohti seuraavia treenejä!
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Tiesitkö
että

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

Tiesitkö, että...

lehti-
katsaus

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

Eurooppaa isommat Special 
Olympics -kisat

Tiesitkö, että syyskuussa Belgian Antwer-
penissa järjestettävät kehitysvammaisten 
urheilijoiden Special Olympics Euroopan 
Kesäkisat ovat suuremmat kisat kuin mitä 
nimi antaa ymmärtää. Euroopassa on 50 
valtiota, mutta Kesäkisoihin osallistuu 58 
joukkuetta. Osaltaan tämä ristiriita selittyy 
sillä, että kisoihin osallistuu myös useita 
maita Aasian puolelta.

Kansainvälistä politiikkaa 
Special Olympics -liikkeen 
tapaan

Tiesitkö, että Special Olympics -kisoissa ur-
heilijat eivät suoraan edusta omaa maa-
taan, vaan omaa Special Olympics -oh-
jelmaansa, esimerkiksi Suomessa Special 
Olympics Finland -ohjelmaa. Tämä mahdol-
listaa myös sen, että Euroopasta voi Kesäki-
soihin osallistua enemmän joukkueita kuin 
on itsenäisiä valtioita. Antwerpenin Kesäki-
soihin osallistuvat mm. Kosovon, Gibralta-
rin ja Mansaarten Special Olympics -ohjel-
mat.

Special Olympics -liikkeen 
suhde kansallisiin 
symboleihin

Tiesitkö, että kansainvälinen Special Olym-
pics -liike rajoittaa säännöissään kansallis-
ten symbolien, kuten maan lipun ja kansal-
lislaulun käyttöä Special Olympics -kisojen 
yhteydessä. Special Olympics kieltää myös 
mm. kasvomaalaukset kisoissaan. Käytän-
nössä sekä maiden lippuja että kasvomaa-
lauksia nähdään kisoissa varsin runsaasti. 
Ajatus Special Olympics -liikkeen rajoitus-
ten takana on sinällään jalo: kisat ovat kehi-
tysvammaisten urheilijoiden, eivät kansal-
lisvaltioiden välinen mittelö.

Afganistanin pyörätuolijoukkue 
pääsi kiertueelle”1) Ake, Make ja Pera – Kavereita 

2) Äiti & Isä – Vanhemmat 
3) California 1857 (200x40x3cm)  
– Kokovartalopeili 
…  
11) Kesä, syksy, talvi ja kevät  
– Vuodenaikoja 
…  
28) Geeni – Perintötekijä.”

Liikuntatieteellisen seuran tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykönen 
laati hieman kieli poskessa TOP 40 liikuntavaikuttajalistan, josta ei löydy 
Niemisiä tai Kummoloita. LTS:n Impulssi-julkaisusarja, nro 29: Hurmaa, 
hikeä ja hengailua – liikunnan vähän syvempi olemus.

Pommin sirpaleesta 20 vuotta sitten 
haavoittunut Mirwais Rahimi on 
yksi Italiaan pelaamaan päässeen 
Afganistanin pyörätuolikoripallo-
joukkueen pelaajista. Sodan runte-
lemassa Afganistanissa on paljon 
vammautuneita, mutta toistaiseksi 
suhteellisen vähän vammaisurhei-
lua. Helsingin Sanomat 1.6.2014

”Ennen kuin aloitin koripal-
lon, olin todella masentu-

nut. Ajattelin, ettei vammautu-
nut voi tehdä mitään.”

TOP 40 liikuntavaikuttajaa
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Tero Suominen oli – ja on yhä – aktiivinen liikun-
nan harrastaja ja ennen kaikkea erittäin hyvä 
keilaaja. Lahtelaista kuurojen urheiluseuraa
Gepardeja edustava Suominen menestyi kansal-
lisissa ja kansainvälisissäkin keilailukilpailuissa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: TERO SUOMISEN KOTIALBUMI

Suominen totuttelee 
urheiluun jälkeen 
elinsiirron

Vuonna 2013 Suominen sai uu-
den munuaisen, ja osallistuu 16.–
23. elokuuta 2014 Puolan Kra-
kovassa ensimmäisiin elinsiirron 
saaneiden arvokilpailuihinsa, EM-
kilpailuihin. Hän tietää olevansa 
yhä erinomainen keilaaja, mutta 
kaatojen tekeminen on ollut vai-
keampaa munuaisensiirron jäl-
keen.

– Tasapainoni on ollut huono 
siirron jälkeen. Tuntuu, että se en 
ole minä vaan joku toinen, joka 
keilaa puolestani, Suominen ker-
too.

– Olen jo hyväksynyt sairauteni 
ja keilaan kuitenkin, vaikka pistee-
ni eivät ole yhtä hyviä kuin ennen.

Liikunnan merkitys korostuu 
elinsiirron jälkeen. Hylkimisenes-
tolääkkeet hidastavat kudoksi-
en uusiutumista, joten elinsiirron 
saaneen on tehtävä ekstramäärä 
töitä pitääkseen kuntoaan yllä.

Keilailun lisäksi curling- ja suun-
nistuskilpailuihin ennen elinsiir-
toaan osallistunut Suominen oli 
liikunnallinen ihminen ennen 
elinsiirtoa, joten hänen lähtökoh-
tansa olivat hyvät. Helppoa ei ole 
kuitenkaan ollut.

– Viime vuonna siirron jälkeen 
uskoin, että olen parempi kuin en-
nen. Mutta ei. En ole oikein sopeu-
tunut vielä tähän uuteen elämän-
vaiheeseen, Suominen sanoo.

– Tiedän, että pitää kuntou-
tua vähitellen, niin jaksaa yrittää 

enemmän. En ole ajatellut, että 
minulla on uusi munuainen ja 
olen vain oma itseni. Jatkan lii-
kunnan ja urheilun parissa ku-
ten ennen. Toivottavasti tulevi-
na vuosina olen parempi..

Info
Elinsiirron 
saaneiden 
arvokilpailut 
kesällä 2014
Elinsiirron saaneiden urheilussa jär-
jestetään kahdet EM-kilpailut kesällä 
2014. Molemmissa kilpailuissa urheil-
laan useissa lajeissa golfista yleisurhei-
luun ja uinnista sulkapalloon. Suomen 
joukkueiden kokoonpanot voi tarkis-
taa osoitteesta www.vammaisurheilu.fi 
(–>Tapahtumat –>Lajikilpailut).

12.–16.7.2014 
Vilna, Liettua: 
Sydän- ja 
keuhkosiirrokkaiden 
EM-kilpailut
Lisätiedot: 
vilnius2014.lt

16.–23.8.2014 
Krakova, Puola: 
Elinsiirron saaneiden 
ja dialyysipotilaiden 
EM-kilpailut
Lisätiedot: 
www.etdsc2014krakow.pl
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tutkittua

Sports Policy Factors Leading to International Sporting 
Success (SPLISS) -projekti on vuonna 2002 Belgian, Hol-
lannin ja Iso-Britannian käynnistämä kansainvälinen ver-
tailututkimus eri maiden huippu-urheilun toimintapolitii-
kan kilpailukyvystä. Tällä hetkellä mukana on 16 maata, 
joukossa myös Suomi. 

TEKSTI: KAISU MONONEN JA AIJA SAARI

Miksi toiset maat menestyvät 
vammaisurheilussa paremmin kuin toiset?

Suomessa SPLISS-projektin aineiston ke-
ruusta ja analysoinnista vastaa Kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU. 
SPLISS-projekti on keskittynyt tähän 
saakka tarkastelemaan vammattomi-
en huippu-urheilua. Voiko mallin kautta 
selvittää, mitkä ovat paralympiaurheilun 
menestyksen avaimet? Kanadalainen 
tutkija, professori David Legg ehdottaa 
vammaishuippu-urheilun seurantaan 9 
teemaa:
1. Onko rahalla merkitystä?

Huippu-urheilumenestyksen saavut-
taminen edellyttää riittävää taloudellista 
tukea, pitkäjänteisyyttä ja vakautta. Tu-
leeko paralympiamitalisteja enemmän 
niistä maista, joiden talous on vahva? 
2. Kumpi tuottaa enemmän mitalei-
ta, integroitunut vai perinteinen vam-
maisurheilujärjestelmä? 

Olisi tarpeen verrata niiden maiden ur-
heilumenestystä, joissa vammaisurheilu 
toimii lajiliitoissa, maihin, joilla järjestel-
mät ovat vielä erillään toisistaan. 
3. Tuottaako hyvä lasten liikunta lisää 
urheilijoita myös vammaisurheilun 
kentille? 

Paralympiaurheilussa urheilijoita on 
vammaluokissa vähän mutta pienikin li-
säys harrastajamäärään saattaa riittää 
mahdollistamaan harjoittelun ja nosta-
maan huippujen tasoa. 
4.  Mistä ne lahjakkuudet löydetään?

Paralympiaurheilussa on kritisoitu sitä, 
että urheilijoiden ja kilpailumahdolli-
suuksien vähäisestä määrästä johtuen on 
mahdollista edetä aloittelijasta huippu-
tasolle ilman selkeää kehitystä, jopa liian 
nopeasti. Miten lahjakkuuksien tunnista-
minen tapahtuu? Löytävätkö he juuri sen 
lajin, joka sopii heille parhaiten?
5. Tuovatko urheilija-apurahat menes-
tystä?

Urheilijoilla on käytettävissä monenlai-
sia tukipalveluja (mm. urheilija-apurahat, 
valmennuksen, urheilun ja opiskelun yh-

teensovittaminen, elämänhallinta) sekä 
uran aikana että sen jälkeen. Mutta lisää-
vätkö tuet mitaleita? 
6. Tuottavatko esteettömät harjoitte-
luolosuhteet lisää mitaleita?

Vammaisurheilussa pelkästään urheili-
jan pääsy harjoittelupaikalle voi ratkaista 
menestymisen mahdollisuudet.
7. Onko valmentajien vammaisurhei-
luosaamisen lisääminen avain menes-
tykseen?

Vammaisurheilijoita on vähän ja pel-
kästään vammaisurheilussa valmentami-
sesta ei saa toimeentuloa. Onko menes-
tyksen avain se, että vammaisurheilua 
sisällytetään yleisiin valmentajatutkintoi-
hin? 
8. Parantaako lisääntynyt kilpailutar-
jonta menestystä?

Paralympialiikkeen kasvun myötä 
myös kilpailumahdollisuudet ovat lisään-

tyneet, mutta lisäävätkö useammat kil-
pailutapahtumat menestystä? 
9. Tuottaako tutkimus kilpailume-
nestystä?

Onko tutkimuksella vaikutusta? Vai 
pitääkö kaivautua syvemmälle selvit-
tämään innovaatioita, tutkimuksen 
hyödyntämistä, systemaattista tiedon 
keräämistä ja sen välittämistä valmen-
tajille ja lajiliitoille? 

Lähteet:
De Bosscher, V., De Knop, P., Van Botten-
burg, Shibli, S. 2006. A Conceptual Frame-
work for Analysing Sport Policy Factors 
Leading to International Sporting Success. 
European Sport Management Quarterly, 
6(2), 185-215. 

Kärmeniemi, M., Mäkinen, J., Lämsä, J. 
2012. SPLISS II – URHEILUJÄRJESTELMÄT 
- Suomen kansallinen väliraportti. KIHUn 
julkaisusarja nro 39. ISBN 978-952-5676-
62-4 (PDF), Kilpa- ja huippu-urheilun tutki-
muskeskus KIHU, Jyväskylä.
 Legg, D., de Bosscher, V., Shibli, S.,Van Bot-
tenburg, M 2011.What is the Ideal Para-
lympic Sport System? Future Research Di-
rections. ICSSPE Bulletin, 61, 1-8.
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VAU koordinoi vuonna 2013 hanketta, jossa kaikkiin 
Suomen 14 liikunnan koulutuskeskukseen – kansan-
kielellä urheiluopistoon – tehtiin esteettömyyskartoi-
tukset ja niistä laajat raportit opistojen käyttöön. Suo-
men Urheiluopistolla Vierumäellä kartoitusraportti on 
otettu heti käyttöön.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: VIERUMÄKI – SUOMEN URHEILUOPISTO, KUVAPANKKI

Vierumäellä kiitellään 
esteettömyyskartoitusta

Vierumäen ympäristövastaava Tuu-
li Tukiainen vaikuttui 133-sivuisen 
esteettömyysraportin laajuudesta ja 
tarkkuudesta. Vierumäen raportin on 
laatinut Ari Aalto, joka on käynyt lii-
kuntatilojen esteettömyyskartoittajan 
koulutuksen.

– On käsittämätöntä, että joku tekee 
tällaisen meille ilman, että siitä koituu 
meille kustannuksia. Jos olisimme teet-
täneet tällaisen, se olisi varmasti ollut 
melko kallis, Tukiainen toteaa.

– Raporttia tullaan käyttämään poh-
jana, kun opistolle tulee peruskorjauk-
sia ja saneerauksia, hän jatkaa.

Kaikkia raportissa mainittuja epä-
kohtia ja puutteita ei luonnollisesti-

kaan voida korjata kerralla. Urheilu-
opiston päärakennus on valmistunut 
vuonna 1936 ja on Museoviraston suo-
jelukohde, joten joihinkin ongelma-
kohtiin ei ole olemassa yksinkertaista 
ratkaisua. Toisaalta moniin pienempiin 
raportissa mainittuihin seikkoihin Vie-
rumäellä tartuttiin välittömästi.

– Opasteista osa on kiinni ovilevys-
sä ja ne ovat liian korkealla. Olemme 
jo tilanneet uusia opasteita ja pyydet-
ty tarjous koho-opasteista, Tukiainen 
kertoo.

Lisäksi Vierumäellä on ryhdytty ko-
koamaan kattavaa informaatiota alu-
een eri paikkojen saavutettavuudesta 
kotisivuille laitettavaksi.

– Nettisivuiltamme löytyy kyllä kart-
ta, mutta siitä ei selviä miten hyvin 
minnekin pääsee. Meillä on esimerkik-
si tosi hyviä matalia uimarantoja, jonne 
pääsee kyllä autolla, kunhan on koodi, 
jolla saa rannalle vievällä tiellä olevan 
puomin ylös, Tukiainen sanoo.

Vierumäellä on ymmärretty, ettei 
esteettömyyskartoitusta ja siitä seu-
ranneita kehitysehdotuksia tehty pel-
kästään pienen marginaaliryhmän 
tilanteen kohentamiseksi. Kartoitusra-
portissa esiin nostetut asiat eivät pal-
vele pelkästään liikkumis- ja toimimis-
rajoitteisia henkilöitä, vaan ylipäätään 
kaikkia opistolla liikkuvia.

Urheiluopistojen rooli on muovautu-
massa entistä enemmän koko perheen 
palvelukeskuksen suuntaan.

– Monet kehitysehdotukset ovat sel-
laisia, että ne palvelevat myös lapsiper-
heitä. Itse pienten lasten äitinä osaan 
arvostaa sitä, että esimerkiksi naulakot 
ovat riittävän matalalla, kun kolmevuo-
tias kuitenkin haluaa tehdä kaiken itse, 
Tukiainen naurahtaa..

InfoTilaa 
esteettömyys-
kartoitus
VAU:sta voi tilata liikuntatilan esteet-
tömyyskartoituksen, jonka tekevät 
koulutetut esteettömyyskartoittajat. 
Kartoituksissa hyödynnetään eri vam-
maryhmien esteettömyysnäkökul-
mat huomioivaa ESKEH-menetelmää.

Esteettömyyskartoituksen hinta riip- 
puu kohteen laajuudesta. Suppeam-
missa kokonaisuuksissa kartoittami-
sesta vastaa yksi kartoittaja. Laajem-
missa kokonaisuuksissa kartoittajia 
tarvitaan vähintään kaksi.

Tilaukset ja lisätiedot: VAU, Jukka 
Parviainen, jukka.parviainen@vam-
maisurheilu.fi, puh. 045 677 0516

Vierumäen urheiluhalli.



19

 Lyhyesti

TEKSTI: AIJA SAARI JA LAURI JAAKKOLA
KUVA: JAAKKO RANTA

Erasmus+ on vuoden 2014 alussa star-
tannut Euroopan unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoit-
taa toimialoilla tehtävää eurooppalais-
ta yhteistyötä. Ohjelma kattaa vuodet 
2014–2020, ja tuolle ajalle on varattu 
265 miljoonan euron potti urheilun ja 
liikunnan tapahtumiin ja kehittämis-
hankkeisiin. 

Ohjelma avaa mahdollisuuksia myös 
vammaisurheilun ja erityisliikunnan 
yhteistyöhankkeille. Ohjelmassa tu-
etaan kumppanuuksia, jotka liittyvät 

EU:n Erasmus+ -ohjelma 
edistää yhdenvertaisuutta 
urheilussa

kaikkien yhdenvertaisten mah-
dollisuuksien edistämiseen ur-
heilussa.

Erasmus+ -ohjelman ytimessä 
on eurooppalainen yhteistyö, eli 
kehittämishankkeita on tarkoitus 
tehdä yhdessä maanosan mui-
den organisaatioiden ja toimijoiden 
kanssa. Ohjelmassa on mahdollisuus 
oppia toisilta ja levittää hyviä käytän-
töjä.

– Ei kannata tuskailla yksin. Ongel-
maan, jonka kanssa pähkäilette, on 
ehkä keksitty ratkaisu jossakin muus-
sa maassa, totesi Euroopan komission 

Bart Ooijen ja VAU:n puheenjohtaja Pekka 
Hätinen EU and Sports for Disabled People 
-seminaarissa Helsingissä.

8. Erityisliikunnan päivät järjestetään 26.–27. elokuuta 2014 
Jyväskylässä, Agorassa. Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) jär-
jestämät Erityisliikunnan päivät kokoavat joka neljäs vuosi 
suomalaisen erityisliikunnan asiantuntijat pohtimaan alan 
ajankohtaisia asioita.

Erityisliikunnan päivät koostuvat puheenvuoroista, keskus-
teluista, teemaseminaareista, työpajoista ja tiistain 26.8. ilta-
juhlasta. 

VAU:n ja Paralympiakomitean yhteinen teemaseminaa-
ri Vammaisurheilijan polku on yksilöllinen järjestetään tiis-
taina 26.8. klo 13.00–16.45. Seminaarin vetävät kokeneet 
vammaisurheilun ammattilaiset Katja Saarinen ja Tuomas 
Törrönen. Seminaarissa keskitytään vammaisurheilun eri-
tyispiirteisiin ja vammaisurheilijan yksilöllisiin tarpeisiin, edel-
lytyksiin ja ratkaisuihin. Teemaseminaarista kiinnostuneet 
voivat halutessaan osallistua pelkästään tiistain ohjelmaan.

Erityisliikunnan päivien osallistumismaksu: 225 eu-
roa/2 päivää, 90 euroa/pelkkä tiistai ilman iltajuhlaa, 120 eu-
roa/pelkkä tiistai iltajuhlan kanssa. LTS:n jäsenille ja opiskeli-
joille on alennetut hinnat.

Ilmoittautumiset, tarkempi ohjelma ja lisätiedot: www.
erityisliikunta.fi. 

Huom! Vain yhteen päivään osallistuvat laittavat tiedon yk-
sipäiväisyydestä ilmoittautumislomakkeen lisätietokenttään.

TEKSTI: TEEMU LAKKASUO

Helsingin Invalidien Yhdistys (HIY), Helsingin ja Uudenmaan 
Näkövammaiset (HUN) ja Helsingin ja Uudenmaan MS-yh-
distys (HUMS) saivat Seuratukea 26 000 euroa yhteishank-
keeseen. Hankkeen aiheena on monimuotoisen yhteistoi-
minnallisen liikuntatoiminnan kehittäminen nimikkeellä 
Hattutemppu ja hankkeeseen on tarkoitus palkata yhdistys-
ten yhteinen liikuntakoordinaattori hankkeen ajaksi.

Hankkeen tavoitteena on perheliikunnan lisääminen tar-
joamalla liikuntamahdollisuuksia ja lajikokeiluja. Uutena toi-
mintana hanke pyrkii aloittamaan perheliikuntaryhmiä, joissa 
liikuntaa tarjotaan samanaikaisesti niin lapsille ja nuorille kuin 
heidän vanhemmillekin. Starttitoiminnaksi hankkeeseen on 
suunniteltu vammaisille lapsille ja nuorille suunniteltua sir-
kuskoulua. Hanke on suunniteltu vuosille 2014–2016.

Opetus- ja kultuuriministeriön jakama Seuratuki on tar-
koitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittä-
miseen. Seuratuen pääpainotus on mahdollistaa liikunnan 
harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikun-
nallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan 
kautta. Painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta sekä per-
heliikunta.

Lisätiedot: HIY, Ilse Uoti, ilse.uoti@hiy.fi, puh. 045 657 8943

8. Erityisliikunnan 
päivät Jyväskylässä 
26.–27.8.

Kolmen yhdistyksen 
yhteishanke sai 
Seuratukea 26 000 euroa

urheiluyksikön virkamies Bart Ooijen 
vieraillessaan huhtikuussa Helsingissä 
EU and Sports for Disabled People -se-
minaarissa.

Lisätiedot: www.cimo.fi/ohjelmat/
erasmusplus
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Peter Downs.

Koulutus TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Kun yksi maailman johtavista erityisliikunnan asian-
tuntijoista Peter Downs vierailee Suomessa tutustu-
massa maamme erityisliikunnan hienoimpiin saavu-
tuksiin, voi päätellä, että täällä on tehty jotain oikein.

Peter Downs ihailee 
suomalaisen erityisliikuntatyön 
pitkäjänteisyyttä

Australialainen Downs on yksi kansain-
välisen Inclusion Clubin perustajista ja 
taustahahmoista. Inclusion Club on verk-
koportaali, johon kootaan esimerkkejä, 
toimintatapoja ja työkaluja vammaisten 
henkilöiden osallistamiseen ja mahdol-
lisuuksien lisäämiseen liikunnassa ja ur-
heilussa. 

Suomesta Downs löysi useita toimin-
tamalleja, joista muualla maailmassa 
voitaisiin ottaa mallia. Tämä on myös In-
clusion Clubin perusajatus: Jos jossain 
tehdään hommat hyvin, pitää muiden-
kin saada tietää siitä.

– Avainasia on pitkäjänteisyys. Suo-
messa on henkilöitä, jotka ovat olleet 
alalla jo pitkään ja jotka ovat jatkuvas-
ti halukkaita oppimaan lisää. Suomalai-
set ovat olleet aktiivisia osallistumaan 
erityisliikunnan kansainvälisiin konfe-
rensseihin, joten näkökulmat eivät ole 
jääneet junnamaan paikalleen, Downs 
kertoo.

Suomen vierailultaan hän nostaa esiin 
kolme paikkaa ja henkilöä, jotka tekivät 
häneen erityisen vaikutuksen.

– Kira Durchmanin johtama sovelle-
tun uinnin ohjelma Ruskiksen koululla 

Helsingissä on loistava esimerkki siitä, 
mitä viisaat, kokeneet ja sitoutuneet ih-
miset voivat saada aikaan. Ohjelma poh-
jautuu henkilökohtaisen avustajan roo-
liin ja apuvälineiden sekä sovellettujen 
toimintatapojen käyttöön. Se on maail-
manluokkaa.

– Liikuntakeskus Pajulahti on panos-
tanut paljon tehdäkseen tiloistaan ja 
opetusmahdollisuuksistaan soveltuvat 
vammaisille henkilöille. Virpi Remahlin 

johdolla on onnistuttu luomaan inklusii-
vinen ohjelma haastavassa ympäristös-
sä.

– Erwin Borremans on mainio luen-
noitsija Keskuspuiston Ammattiopis-
tossa ja hänen johdollaan siellä on saa-
vutettu paljon. Siellä on moniaistisia 
tunnisteita ja opasteita ympäri raken-
nusta. Opiskelurutiinit muodostetaan 
yksilöllisesti opiskelijan ja henkilökun-
nan välillä. Tällaista opiskelun pitäisi olla 
kaikkialla.

Downs antaa tunnustusta myös pit-
käaikaiselle ystävälleen, VAU:n tutkimus-
päällikkö Aija Saarelle, jonka johtaman 
ryhmän Australian-vierailun innostama-
na Downs päätti vierailla Suomessa..

Näppäile nettiin

The Inclusion Club
The Inclusion Club on verkkoportaali ih-
misille, jotka ovat kiinnostuneita kaikille 
avoimen liikuntatoiminnan kehittämi-
sestä. Liittyminen on maksutonta.

www.theinclusionclub.com
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Koulutus

VAU kouluttaa

VAU:n ja Suomen Psykomotoriikkayhdistyksen ensim-
mäinen yhteinen Sherbornea ja psykomotoriikkaa -semi-
naari järjestettiin alkusyksystä 2013. Seminaari keräsi heti 
paitsi sankoin joukoin osallistujia myös erinomaista pa-
lautetta, jonka kannustamana uusi seminaari päätettiin-
kin järjestää jo heti vuonna 2014.

TEKSTI: PIIA KORPI
KUVA: VEERA SILLMAN

Uusia oivalluksia 
ohjaamisen arkeen
Sherbornea ja psykomotoriikkaa 
-seminaari Tampereella 4.–5.10.

Varalan Urheiluopistosta liikuntaneuvo-
jiksi valmistuvat Veera Sillman ja Ulla 
Lilja osallistuivat viime vuonna Liikunta-
keskus Pajulahdessa järjestettyyn semi-
naariin. Sherborne-harjoitusohjelma oli 
kummallekin jo aiemmista opinnoista 
tuttu ja seminaari – joka myös oli opintoi-
hin sisällytetty – tarjosi heille oivan mah-
dollisuuden laajentaa ja syventää omaa 
osaamistaan. 

Sherbornea ja psykomotoriikkaa -se-
minaarissa oli kaikille yhteisten alustus-
ten lisäksi mahdollista valita erityisesti 
itseään kiinnostavia työpajoja, joita oli 
vetämässä Sherbornea ja psykomoto-
riikkaa eri käytännön ympäristöissä hyö-
dyntäviä ammattilaisia. Sillman ja Lilja 
kokivatkin saaneensa erityisen paljon irti 
näistä käytännönläheisistä pajoista.  

– Sain paljon ideoita liikunnanohjaa-

Sherborne-kurssit
27.–28.9.2014 Pori, Lounais-
Suomen Liikunta ja Urheilu, 
Sherborne-peruskurssi
4.–5.10.2014 Tampere, Sher-
bornea ja psykomotoriikkaa 
-seminaari II
7.–8.11.2014 Tampere, Varalan 
Urheiluopisto, Sherborne-jat-
kokurssi

VAU-
työpajakoulutukset
2.9.2014 Seinäjoki, Pohjan-
maan Liikunta ja Urheilu, Työ-
paja 4a Liikuntaa kaikille/Oh-
jaajana toimiminen
11.9.2014 Seinäjoki, Pohjan-
maan Liikunta ja Urheilu, Työ-
paja 4b Liikuntaa kaikille/Pelit 
ja leikit tutuiksi
27.9.2014 Tampere, Hämeen 
Liikunta ja Urheilu, Työpaja 4 
Liikuntaa kaikille
4.10.2014 Lahti, Päijät-Hä-
meen Liikunta ja Urheilu, Työ-
paja 3 Meitä on moneksi ja 4a 
Liikuntaa kaikille/Ohjaajana toi-
miminen
18.10.2014 Kouvola, Työpaja 
4a Liikuntaa kaikille/Ohjaajana 
toimiminen
3.12.2014 Turku, Lounais-Suo-
men Liikunta ja Urheilu, Lasten 
liikunnan työpaja 4 Liikuntaa 
kaikille

Motoasemat-
koulutukset
5.9.2014 Kuopio
18.10.2014 Kouvola

Muut koulutukset
6.9.2014 Kuopio, Aloittelevien 
Sporttiskerho-ohjaajien koulu-
tus

Ilmoittautumiset  
koulutuksiin:  
www.vammaisurheilu.fi (Ta-
pahtumat –> Koulutukset ja 
kurssit)
Lisätiedot: VAU, koulutuskoor-
dinaattori Piia Korpi, puh. 044 
767 1368

mistyöhön ja opin uusia leikkejä, Lilja ker-
too. 

Samoilla linjoilla jatkaa Sillman, jolle 
yksi konkreettinen oivallus oli arjen toi-
mintaympäristön ja helposti saatavilla 
olevien välineiden hyödyntäminen oh-
jaamisessa:

– Sain vinkkejä, kuinka arkipäiväisiä asi-
oita kuten tiskiharjaa on helppo käyttää 
myös liikunnallisissa tehtävissä.  

Näitä pohdintoja tulevat liikuntaneu-
vojat toivovat kumpikin pääsevänsä ja-
lostamaan myös tulevassa Sherbornea ja 
psykomotoriikkaa -seminaarissa. 

Sherbornea ja psykomotoriikkaa -se-
minaari II järjestetään 4.–5.10.2014 Vara-
lan urheiluopistolla Tampereella.

Seminaariin voi ilmoittautua osoittees-
sa www.vammaisurheilu.fi (Tapahtumat 
–> Koulutukset ja kurssit)
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Huipulla

Yleisöllä on oma roolinsa maalipallon MM-kilpailuissa 
30.6.–5.7. Espoon Tapiolassa. Eikä se ole pelkästään 
omiensa äänekästä kannustamista.

HILJAISUUS
voi olla kultaa maalipallon MM-kilpailuissa

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: MAIJU TORVINEN

Kuvitelkaa seuraavanlainen tilanne: 
Suomen ja Kiinan välinen naisten maa-
lipallon MM-finaali on edennyt tasati-
lanteessa jatkoajalle lauantaina 5. hei-
näkuuta Espoon Tapiolassa.

Se on maalista poikki. Suomen Kat-
ja Heikkinen heittää. Kiinalaispelaa-
ja saa kroppansa pallon eteen, mutta 

vain puolittain. Pallo muuttaa suuntaa 
ja sen vauhti hiljenee. Se vierii vääjää-
mättä kohti maalia, ja kiinalaiskolmi-
kolta on kirjaimellisesti pallo hukassa.

Tapiolan urheiluhalli on ahdettu täy-
teen katsojia, joista iso osa luonnolli-
sesti kannattaa kotijoukkue Suomea. 
Jokainen näkevä katsoja pystyy totea-

maan, että pallo tulee vierimään maa-
liviivan yli.

Ensin kuuluu yksittäinen kiljaisu, sit-
ten lähes koko katsomo räjähtää huu-
toon. Suomi on maailmanmestari!

Paitsi ettei ole. Ei ennen kuin pallo on 
ylittänyt maaliviivan ja tuomari on vi-
heltänyt pilliinsä maalin merkiksi. 

90-luvulta saakka maajoukkuetta 
edustanut Heikkinen kertoo, että maa-
leja on oikeasti hylätty sen takia, että 
yleisö on ryhtynyt juhlimaan niitä en-
nen kuin peli on vihelletty poikki. Kun 

Kun peli on käynnissä, yleisö seuraa hiiskumatta paikoillaan.          Kun peli on poikki, riemu saa revetä.
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maalipallo-ottelu on käynnissä, kaikilta 
peliareenalla olijoilta edellytetään täy-
dellistä hiljaisuutta.

– Toivoisin, että yleisössä jaksettai-
siin aina odottaa siihen asti, että tuo-
mari on viheltänyt maalin syntyneeksi, 
Heikkinen vetoaa katsojiin.

Intensiivisen hiljaista
Näkövammaisten maalipallo eroaa 
katsojakokemukseltaan käytännössä 
kaikista muista urheilulajeista. Yleis-
urheilussa pikamatkojen starttihetket 
hiljennetään. Tenniksessä hiljaisuus 
pelin ollessa käynnissä kuuluu etiket-
tiin.

Näissä lajeissa hiljaisuuden avulla 
pyritään tarjoamaan urheilijoille kes-
kittymisrauha. Maalipallossa kyse on 
kuitenkin enemmän kuin keskittymi-
sestä. Kulkusia sisältävän pallon äänen 
kuuleminen on kaiken a ja o. Pelin ai-
kana mölyävä yleisö maalipallossa on 
verrattavissa siihen, että jääkiekko-ot-
telussa katkaistaisiin kesken ottelun 
hallista valot.

Heikkinen kertoo, että hallin ulko-
puolella ajavat autot tai edes yleisössä 
jatkuvasti kuiskuttelevat katsojat eivät 
loppujen lopuksi häiritse pelaamista 
kovin paljon. 

– Ei pieni kuiskuttelukaan tietysti hy-
västä ole, mutta siitä ei ole yhtä isoa 
häiriötä kuin äkillisistä kovista äänistä, 
Heikkinen selvittää ja mainitsee esi-
merkeiksi kännykän soimisen ja muo-

vipullon tippumisen katsomorakentei-
siin.

Hiljaisuusvaatimus ei maalipallo-ot-
telussa kuitenkaan ole ahdistavaa. Se 
juuri luo ison osan pelin seuraamisen 
intensiivisyydestä. Pelin ollessa käyn-
nissä yleisö on hipihiljaa, mutta tuoma-
rin viheltäessä pelin poikki yleisö on 
vapaa elämöimään kuin turkkilaisessa 
jalkapallo-ottelussa.

– Yleisesti ottaen pelaajat tykkäävät 
siitä, kun yleisö ilmaisee itseään… Sil-
loin kun peli on vihelletty poikki, Heik-
kinen vahvistaa.

Maailmanluokan 
psyykkaaja
Ei maalipallo-ottelun ollessa käynnissä 
silti aivan hiirenhiljaista ole. Etenkään 
silloin, kun Suomen miesten joukkue 
pelaa. Kentällä olevat pelaajat nimit-
täin saavat kommunikoida vapaasti, ja 
varsinkin maajoukkueen avainpelaa-
jiin kuuluva Erkki Miinala käyttää tätä 
oikeutta surutta.

– Vastustajien psyykkausta tapahtuu 
maalipallossa todella paljon. Huipulla 
peli on todella kovaa henkistä käden-
vääntöä. Useimmiten psyykkaus on sa-
nallista letkauttelua, jolla vastustajaa 
pyritään ärsyttämään ja siten horjutta-
maan heidän keskittymistään, Miinala 
kertoo ja kehottaakin katsojia kiinnit-
tämään huomiota tähän aspektiin pe-
lissä.

– Kun torjun vastustajan terävän hei-
ton, niin totean esimerkiksi vain, että 
nam, nam tai sitten vain haukottelen, 
että onpas helppoa hommaa, hän jat-
kaa.

Kultajuhliin päättyneissä Lontoon 
paralympialaisissa Miinala sai piiskat-
tua itsensä ja joukkueensa todelliseen 
hurmokseen sen jälkeen, kun pallo oli 
mäjähtänyt häntä kovalla vauhdilla – 
näin maalipallotermein – kulkusille.

Miinala irvisti, heitti ilmoille legen-
daarisen naminaminsa, voitti yleisön 
puolelleen ja pelasi jatkossa entistä pa-
remmin.

Jos Miinala saa psyykattua itsensä 
vastaavaan vireeseen kesän MM-kilpai-
luissa Espoossa, silloin yleisö viihtyy ja 
Suomi voittaa. Turta alapää olisi pieni 
hinta siitä..

Katja Heikkinen kuuluu naisten maali-
pallon ehdottomaan eliittiin.

InfoMuistilista 
MM-kilpailujen 
katsomoon
1. Laita kännykkä äänettömälle.
2. Pidä kiinni tavaroistasi, etenkin 
kolisevista.
3. Älä yritä hyssytellä itkevää lasta 
hallissa. Mene ulos.
4. Älä elämöi ennen kuin tuomari 
viheltää pelin poikki.
5. Kun peli on poikki, muista 
kannustaa. Silloin se on toivottavaa.Erkki Miinala on Suomen joukkueen 

väriläiskä.
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Maalipallon taso maailmalla on leven-
tynyt. MM-kilpailujen mitalisuosikkeja 
löytyy Euroopasta, Amerikasta, Aasi-
asta ja jopa Afrikasta. Vammaisurheilu 
& -liikunta -lehti nimesi omat arvionsa 
suurimmiksi suosikeiksi.

Miehet

Liettua
Liettua on kaksien edellisten MM-

kilpailujen mestari. Oli ykkönen myös 
syksyn 2013 EM-kilpailuissa. Liettua ei 
kuitenkaan ole kone: 2012 paralympia-
välierässä se taipui Brasilialle ja 2011 
EM-finaalissa Suomelle.

Suomi
Vuosina 2011–2012 Suomi voitti kai-
ken voitettavissa olevan: IBSA Maail-
mankilpailut, EM-kilpailut ja paralym-
pialaiset. Syksyn 2013 EM-kilpailujen 
kuudes sija laski hieman odotusarvoa, 
mutta iskussa ollessaan kisaisännän 
kolmikko Jarno Mattila–Erkki Miina-
la–Petri Posio on voittamaton.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

MM-kilpailuissa paljon 
mitalikandidaatteja

Tšekki

Tšekki ei ole oikeastaan koskaan voit-
tanut mitään maalipallossa, mutta se 
on silti pakko nostaa suosikkien jouk-
koon viime vuosien nousuvireen vuok-
si. Maaliahne Jan Bosek (nro 7) on maa-
ilman parhaimmistoa.

Musta hevonen: Brasilia
Brasilia ylsi jo Lontoon paralympialaisis-
sa loppuotteluun. Rio de Janeiron pa-
ralympialaiset lähestyvät ja Brasiliassa 
panostetaan voimakkaasti myös maali-
palloon.

Naiset

Kiina
Kiina hävisi Lontoon paralympiafinaa-
lissa yllättäen Japanille, mutta Espoossa 
pelataan kovalla parketilla, jossa Japa-
nia heittovoimaisempi Kiina on vahvoil-
la. Puolustus molemmilla Aasian huip-
pumailla on kunnossa, mistä kertoo 
paralympiafinaalin tulos: 1–0 Japanille.

InfoMaalipallon 
MM-kilpailut 
30.6.–5.7.2014
– Pelataan Espoossa: Tapiolan urhei-
luhallissa ja Summahallissa.
– 16 miesten ja 12 naisten joukkuet-
ta, kuuden pelipäivän aikana peräti 
102 ottelua.
– Alkulohko-otteluihin (ma 30.6.–to 
3.7.) on vapaa pääsy.
– Kahden viimeisen pelipäivän ot-
teluihin on ostettavissa 20 euroa 
maksava lippu, jolla pääsee kaikkiin 
perjantain ja lauantain otteluihin. 
Lippuja voi tilata etukäteen tai ostaa 
paikan päältä.
– Lisätiedot lipputilauksista: 
VAU, Anu Boman, 
anu.boman@vammaisurheilu.fi, 
puh. 044 361 3322. 
– MM-kilpailujen kotisivut: 
www.goalball2014.fi

USA
Kokemus ja heittovoima ovat valttia 
MM-kilpailuissa, ja niitä USA:lla riittää. 
Jenny Armbruster johtaa joukkoja 
kentällä ja valmentajaisä Ken Armbrus-
ter kentän laidalla. 

Venäjä
Nousi kenties suurimmaksi eurooppa-
laissuosikiksi voitettuaan syksyn 2013 
EM-finaalissa Turkin tämän kotikentällä. 
MM- ja paralympiatasolta Venäjän nuo-
rella joukkueella ei ole vielä meriittejä.

Musta hevonen: Suomi
Suomi on viime vuosina keikkunut ar-
vokilpailuista toiseen aivan kärjen tun-
tumassa. Antaako kotiyleisö sen ratkai-
sevan lisäpotkun, jolla Suomi nousee 
ykköseksi? Kärkipelaajat Katja Heikki-
sen johdolla ovat riittävän kokeneita 
kestämään kotikisojen paineet..

Jenny Armbrusterin (vas.) ja Amanda Dennisin USA on yksi naisten MM-turnauksen 
ennakkosuosikeista.

Tapahtumatori tuo kisatunnelman ulkosalle
Maalipallon MM-kilpailut ei ole pelkästään sisätiloissa pelattavia otteluja. Tapiolan ur-
heiluhallin vieressä sijaitsevalla Tapahtumatorilla (2.–5.7.) pääsee kisatunnelmaan sa-
malla, kun voi nauttia kesäpäivästä.

Tapahtumatorin vetonauloja ovat mm. pop up -ravintola, mahdollisuus kokeilla itse 
maalipalloa sekä Rovion uutuus: interaktiivinen Angry Birds Goal Mini -palloseinä.
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Maalipallon MM-kilpailut ovat sen kokoluokan urheilu-
tapahtuma, että kisojen menestyksekkääseen läpiviemi-
seen tarvitaan iso joukko vapaaehtoisia työntekijöitä.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Ilman vapaaehtoisia 
ei ole kisoja

MM-kilpailuihin on ilmoittautunut lä-
hes 90 vapaaehtoista, jotka tulevat 
työskentelemään mm. maalituomarei-
na, kuljettajina, dopingsaattajina sekä 
MM-kilpailujen tapahtumatorilla.

Iso osa vapaaehtoisista on ensim-
mäistä kertaa näin isoissa kilpailuissa, 
ja monilla ei ole aiempaa kokemusta 
näkövammaisten henkilöiden parissa 
toimimisesta. MM-kilpailujen vapaa-
ehtoiskoordinaattori Viivi Kuja-Kyyny 
korostaakin vapaaehtoisten tukemisen 
tärkeyttä.

– Jos vapaaehtoisella on kysyttävää, 
niin hän tietää, että on joku jolta ky-
syä. Pyrkimys on, että kisojen alkaes-
sa jokainen vapaaehtoinen tietää, mitä 
heiltä odotetaan, mitä heidän työnku-
vaansa kuuluu ja toisaalta mitkä mei-
dän kisajärjestäjien velvollisuudet ovat 
heitä kohtaan, Kuja-Kyyny sanoo.

Vapaaehtoisjoukko kokoontui ennen 
MM-kilpailuja kahdesti ja Kuja-Kyyny 
on lähettänyt vapaaehtoisille kuukau-
sittain infokirjeitä kisajärjestelyiden 
etenemisestä joulukuusta 2013 lähti-
en.

– Säännöllinen yhteydenpito synnyt-
tää vapaaehtoisissa tunteen, että he 
ovat osa kokonaisuutta. Se myös nos-
tattaa kisatsemppiä, Kuja-Kyyny toteaa.

Erilaisia lähtökohtia

Monet vapaaehtoisista ovat itse näkö-
vammaisia henkilöitä, joilla on pitkä 
kokemus maalipallosta. Kaikille näkö-
vammaisille maalipallo ei kuitenkaan 
ole entuudestaan tuttu laji.

– Näin näkövammaisten Airut-leh-
dessä ilmoituksen, jossa luki että ”Va-
paaehtoiseksi MM-kilpailuihin”. Minus-
ta se oli ihan kauhean houkutteleva 
juttu, sanoo espoolainen Tiina Tüze.

– Maalipallo oli minulle suuri kysy-
mysmerkki. Kuvittelin, että se on vähän 
kuin jalkapalloa. Maaliskuussa Kalajär-
ven koululla SM-turnauksessa sitten 

huomasin, että se onkin jotain ihan 
muuta.

Vapaaehtoisjoukossa on myös ylei-
sesti urheilusta ja vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneita, kuten liikuntatieteiden 
maisteriksi vastikään valmistunut Kata-
riina Lyytikäinen, joka on pelannut jal-
kapalloa Yhdysvaltain yliopistosarjassa.

– Innostuin alkuvuodesta lähtemään 
mukaan vapaaehtoistoimintaan ja aloi-
tin espoolaisessa dementiakodissa, jos-
sa avustan dementoituneita henkilöitä 
heidän liikuntaharrastuksissaan, Lyyti-
käinen kertoo.

– Sitten näin ilmoituksen, että MM-
kilpailuihin haetaan vapaaehtoisia. 
Olen tutustunut maalipalloon yhdellä 
kurssilla yliopistolla, joten laji oli vähän 
tuttu. Entisenä urheilijana tietää, miten 
tärkeää on, että tapahtumat saadaan 
järjestettyä hyvin..

Maalipallo ei ole entuudestaan kovin tuttu laji MM-kilpailujen vapaaehtoiskaartiin 
kuuluville Tiina Tüzelle (vas.) ja Katariina Lyytikäiselle.

Vapaaehtoiskoordinaattori 
Viivi Kuja-Kyyny.
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Vantaalaisessa PuHu Junioreissa on tehty lähes vuo-
sikymmen erinomaista työtä kehitysvammaisten ko-
ripallon parissa. Puhulaiset ovat isossa roolissa, kun 
Suomesta lähtee ensimmäistä kertaa Unified-koripal-
lojoukkue Special Olympics -kisoihin Belgiaan.

Suomalainen 
Unified-koris on valmis 
kansainvälisille areenoille

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Unified-koripallossa joukkueella on 
kentällä samanaikaisesti kolme kehi-
tysvammaista urheilijaa ja kaksi vam-
matonta partneripelaajaa.

Unified-lajien suosio kehitysvam-
maisten kansainvälisen Special Olym-
pics -liikkeen sisällä kasvaa kohisten. 
Suomen Unified-koripallojoukkue te-
kee arvokilpailudebyyttinsä 13.–20. 
syyskuuta Belgian Antwerpenissa jär-
jestettävissä Special Olympics Euroo-

pan Kesäkisoissa. Monessa muussa 
lajissa Suomella on ollut Unified-jouk-
kueita ja -pareja jo aiemmissa kisoissa.

PuHussa kehitysvammaisten koripal-
lotoimintaa on ollut jo syksystä 2005 
lähtien. Kun Unified-toiminta rantau-
tui EU-tukea saaneen projektin myötä 
Suomeen vuosikymmenen vaihtees-
sa, oli toiminta etenkin alkuun hyvin 
PuHu-vetoista, mutta se on levinnyt 
tehokkaasti muihin kaupunkeihin. 

Kauden 2013–2014 Unified-sarjaan 
osallistui jo kahdeksan eri seuraa.

Pioneeriseurana PuHu on vahvasti 
edustettuna Belgiaan lähtevässä Spe-
cial Olympics Finland -koripallojoukku-
eessa. Urheilijoista Aleksi Hienonen, 
Joel Hyvönen, Heikki Pääkkönen ja 
Riku Virtanen edustavat PuHua. Lah-
den Niko Nätynki täydentää porukan.

Partnereista Linda Ansa, Aleksi Mä-
kinen ja Lotta Aaltonen ovat puhulai-
sia. Neljäs partneri Teemu Koskinen 
edustaa HNMKY:ta.

– Totta kai tämä on meille partnereil-
le iso juttu, mutta kuinka mahtavaa 
onkaan urheilijoille, että he pääsevät 
kisailemaan muita eurooppalaisia vas-
taan, hehkuttaa partneri Linda Ansa, 
joka myös valmentaa PuHun kehitys-
vammaisten Sisu Juniorit -joukkuetta.

Mistä on hyvä partneri 
tehty?
Päättyneellä kaudella Ansa pelasi – Pu-
Hun Unified-joukkueen lisäksi – helsin-
kiläisessä ToPossa naisten ykkösdivisi-
oonaa. Belgiaan lähtevän joukkueen 
muista partnereista Aleksi Mäkinen pe-
laa PuHun A-pojissa, Teemu Koskinen 
HNMKY:n A-pojissa ja Lotta Aaltonen 
Puhuttarien naisten ykkösdivisioo-
najoukkueessa. Aaltonen on kaksin-
kertainen naisten koripallon Suomen 
mestari Lappeenrannan Catzista.

Voi siis todeta joukkueen partnerei-
den osaavan pelata koripalloa. Tämän 
vahvistavat myös Special Olympics 
-joukkueen urheilijat Joel Hyvönen ja 
Heikki Pääkkönen.

– He ovat hyviä pelaamaan ja puo-
lustamaan, toteaa Hyvönen.

– Heidän kanssaan on hyvä pelata. 
On hyvä tiimityö ja hyvä kommunikaa-
tio, sanoo Pääkkönen.

Joel Hyvönen toteaa olevansa pelinteki-
jä, mutta nimeää levypallot yhdeksi vah-
vuuksistaan.
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Info

Syöttö- tai heittotaidon sijaan val-
mentaja Pellikka nimeää partnerei-
densa tärkeimmäksi ominaisuudeksi 
pelinlukutaidon ja ymmärryksen part-
nereiden roolista kentällä.

– Unified-koriksessa partnereiden 
roolia ei ole tarkasti rajoitettu. On vain 
ylimalkainen sääntö, että partneri ei 
saa dominoida peliä. Se on aika häilyvä 
sääntö, ja siitä käydään jatkuvasti kes-
kustelua, Pellikka kertoo.

– Ei tietenkään saa olla niin, että part-
neri mättää koreja, riistää palloja urhei-
lijoilta ja pelaa vain 2 vs 2 -peliä muiden 
partnereiden kanssa. Mutta esimerkik-
si jos urheilija antaa hyvän syötön, joka 
johtaa korintekopaikkaan, niin minä 
näen sen niin, että silloin partnerin pi-
tää tehdä kori, hän jatkaa.

Pellikka kehuukin vuolaasti joukku-
eensa partnereiden pelisilmää. Erityi-
sen tyytyväinen hän on siihen, että 
Unified-porukkaan on saatu mukaan 
partnereita A-pojista.

– On ollut tosi tärkeää meidän urhei-
lijoille, että on saman ikäisiä partnerei-
ta kuin he itse ovat. Se vahvistaa myös 
sosiaalista integraatiota ryhmän sisäl-
lä, kun pelaajat ovat samaa ikäluokkaa, 
Pellikka toteaa.

”Mä olen koristähti”
Partnerit ja valmentajat mahdollistavat 
pelaamisen. Pääroolissa ovat urheilijat, 
kuten pelintekijän kokoluokkaa oleva, 
vahvalla itseluottamuksella varustettu 
Joel Hyvönen sekä analyyttisen rauhal-

Special Olympics 
Finland -joukkue 
Special Olympics 
Euroopan Kesäkisoihin 
Belgian Antwerpeniin 
13.–20.9.2014
Jalkapallo 
Urheilijat
Yasmin Farah, Vantaa
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
Linda Aaltonen, 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

linen Heikki Pääkkönen.
– Odotan Belgian kisoja kovasti. Tulee 

varmasti kiintoisat pelit. Voi olla aika ko-
via vastustajia, ei mitään helppoja pele-
jä. Joka peliin vain hyvällä tsempillä ja 
yritetään voittaa, mutta jos ei tule voit-
toa, niin ei sille voi mitään, Pääkkönen 
linjaa.

Hyvönen puolestaan uskoo Belgian 
matkasta tulevan joukkueelle menestyk-
sekäs. Lähes vuosikymmenen koripallo-
kokemuksella hän tuntee joukkueensa 
ja ennen kaikkea omat vahvuutensa.

– Mä olen hyvä pelaamaan. Mä olen 
koristähti..

Pirjo Pellikalla on vuosikymmenten 
kokemus koripallovalmentamises-
ta. Viimeiset yhdeksän vuotta hän on 
keskittynyt kehitysvammaisten kori-
palloilijoiden luotsaamiseen.

Riku Virtanen yrit-
tää kiertää part-
neri Linda Ansaa 
Unified-koripallo-
harjoituksissa.
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Helsingin Kalastajator-
palla 23. toukokuuta 
järjestetty vammaisur-
heilun juhlaseminaari 
kokosi yhteen entisiä 
ja nykyisiä vammaisur-
heilijoita ja taustavai-
kuttajia muistelemaan 
menneitä ja katso-
maan kohti tulevaa.

”Tämä on 
kuin mahtava 
luokkakokous”

Seminaarissa juhlistettiin 20-vuo-
tiasta Suomen Paralympiakomi-
teaa ja 5-vuotiasta Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry:tä, 
mutta ennen kaikkea suomalai-
sen vammaisurheilun viittä me-
nestyksekästä vuosikymmentä ja 
sen menestyksen arkkitehtejä.

– Tämä tuntuu vähän kuin 
luokkakokoukselta, mahtavalta 
sellaiselta, totesi yksi seminaa-
rin pääpuhujista, 11-kertainen 
hiihdon paralympiakultamitalisti 
Tanja Kari..

Suomalaisia vammaisurheilusuuruuksia eri vuosikymmeniltä: Jouko 
Grip (vas.), Heikki Miettinen, Tanja Kari, Leo-Pekka Tähti, Pertti Sanki-
lampi ja Kalervo Pieksämäki.

Näkövammaisten maastohiihdon kol-
minkertainen paralympiavoittaja Kaija 
Tuikkanen luottaa liikunnan ja urheilun 
voimaannuttavaan vaikutukseen: ”Tä-
näkään päivänä en ole sen vanhempi 
kuin silloin 45-vuotiaana, kun lopetin.”

Vammaistutkimuksen professori Simo 
Vehmas uskoo, että vammaisurheilijat 
voivat näkyvyyden lisääntyessä toimia 
jatkossa entistä vahvemmin vammais-
ten henkilöiden identiteetin ja omanar-
vontunnon vahvistajina.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA
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SIU:n ja VAU:n entinen toiminnan-
johtaja Pertti Pousi nosti juhlapu-
heessaan esiin sotainvalidien roolin 
suomalaisen vammaisurheilun alku-
taipaleella: ”Vuonna 1960 perustet-
tu Sotainvalidien Urheiluliitto toimi 
uranuurtajana.”

Uimari Antti Latikka aikoo jatkaa urheilun parissa myös uransa jälkeen: ”Haluan tuoda 
vammaisille lapsille ja nuorille niitä samoja positiivisia tuntemuksia, joita olen itse saa-
nut urheilun parissa kokea.”

Matti Launonen juhli pian juhlasemi-
naarin jälkeen 70-vuotissyntymäpäivi-
ään, mutta osallistui vielä toukokuussa 
varsin menestyksekkäästi liikuntavam-
maisten pöytätenniksen kansainväli-
seen kilpailuun: ”Olen päässyt putkeen 
enkä löydä sieltä pois.”
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TEKSTI JA KUVAT: SARI TUUNAINEN

Vammaisurheilun 
valmentajakerho 
toivotettiin tervetulleeksi 
Suomen Valmentajiin
Suomen Valmentajien lajiyhteisöjen 
edustajat tapasivat 9. huhtikuuta Mä-
kelänrinteen uintikeskuksessa Hel-
singissä. Lajien valmentajayhteisöistä 
olivat edustettuna suunnistus, maas-
tohiihto, salibandy, ampumaurheilu,, 
taitoluistelu, keilailu, tennis, judo ja 
sulkapallo. Lisäksi lajirajoja ylittävistä 
yhteisöistä mukana olivat Vammaisur-
heilun valmentajakerho ja Suomen fy-
siikkavalmentajat.

Osallistujat kertoivat toiminnastaan 
ja vaihtoivat mielipiteitä valmentajia 
koskevista asioista. Suomen Valmen-
tajat puolestaan esitteli toimintaansa, 
etenkin tulevia koulutuksia, ja keräsi 
vinkkejä, jotta toimintaa voidaan edel-
leen kehittää lajiyhteisöjä paremmin 
tukevaksi.

Usealla lajilla oli meneillään lajira-
joja ylittäviä yhteistyöhankkeita niin 
valmennuksen kuin valmentajia yh-
distävän viestinnän tiimoilla. Myös val-
mentajakoulutuksessa usealla lajilla 
oli päivitystyö meneillään tai jo tehty. 
Esimerkiksi keilailussa uusi valmenta-

jakoulutusjärjestelmä on jo osoittanut 
toimivuutensa ja sitä kopioidaan maa-
ilmalla.

Vammaisurheilun valmentajakerho 
on yksi uusimmista Suomen Valmenta-
jien lajiyhteisöistä. Lajiyhteisötapaami-
sessa tuotiin esiin, että valmentaja voi 
kuulua sekä vammaisurheilun valmen-
tajakerhoon että johonkin lajikerhoon 
maksamalla vain lajimaksun kahteen 
kertaan. Kahta jäsenmaksua kokonai-
suudessaan ei tarvitse maksaa. Sama 
pätee esimerkiksi Fysiikkavalmentaji-
en jäseniin.

Vammaisurheilun valmentajakerho 
tarjosi myös koulutuskokonaisuutta 
vammaisurheilijoiden valmentamises-
ta muiden valmentajayhteisöjen käyt-
töön. 

Suomen Valmentajat puolestaan toi-
vovat lajiyhteisöjen tilaavan Suomen 
Valmentajien koulutuskokonaisuuksia 
räätälöitynä lajin valmentajien koulu-
tustilaisuuksien yhteyteen. Koulutus-
ten hintakin on lajiyhteisöille muita ta-
hoja edullisempi..

”Hienoa saada joukkoomme jälleen uusi yhtei-
sö, joka tuo lisää osaamista tähän valmennuk-
sen laajaan toimintakenttään”, iloitsi Suomen 
Valmentajien toiminnanjohtaja Kristiina Dans-
kanen.

Info
Miksi lajiyhteisön 
kannattaa liittyä 
Suomen Valmentajiin?
– Jäsenet saavat sekä lajiyhteisön että 
Suomen Valmentajien palvelut ja edut. 
Suomen Valmentajien puolelta tämä tar-
koittaa muun muassa edullisempia kou-
lutushintoja ja Valmentaja-lehteä.
– Lajin valmentajat maksavat vain yhden 
jäsenmaksun, joka ositetaan lajiyhteisön 
ja Suomen Valmentajien kesken. Jäsen-
maksu on 57–90 euroa jäsentä kohden 
vuonna 2014, josta Suomen Valmentaji-
en osuus on 33 euroa ja loppuosuus me-
nee lajiyhteisölle.
– Lajiyhteisölle Suomen Valmentajat 
tarjoaa jäsenrekisterin ylläpitopalvelut, 
markkinointimateriaaleja ja niiden suun-
nitteluapua, näkyvyyttä Valmentaja-leh-
dessä sekä mahdollisuutta käyttää säh-
köistä uutiskirjeohjelmaa. Myös Suomen 
Valmentajien koulutuskokonaisuudet 
ovat lajiyhteisöjen käytettävissä edulli-
sesti omissa koulutustilaisuuksissaan.

Vammaisurheilun valmentaja-
kerhon puheenjohtaja Tuomas 
Törrönen (kolmas oikealta) oli 
mukana Suomen Valmentajien 
lajiyhteisöjen tapaamisessa.
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LyhyestiTEKSTI: LEENA KUMMU

Rio 2016 tarjoaa hyvät kilpailuolosuhteet

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

Juhani Kokon kymmenes sija 59-kiloisten sarjassa jäi 
Suomen oululaiskolmikon parhaaksi sijoitukseksi lii-
kuntavammaisten voimanoston MM-kilpailuissa huh-
tikuussa Dubaissa. Harri Kauppila sijoittui 80-kiloisissa 
16:nneksi ja Janne Piipponen 88-kiloisissa 18:nneksi. 
Omat ennätykset jäivät suomalaisilta haaveiksi.

Edellisvuoden EM-kilpailuista Kokko ja Piipponen 
saavuttivat pronssia, mutta maailmalla nostajien taso 
on selvästi kovempi. Tästä kertoo jotain se, että kaikis-
sa kolmessa suomalaissarjassa voittaja nosti maailman-
ennätyksen.

Liikuntavammaisten voimanosto on paralympialaji, 
ja suomalaiskolmikon tähtäimessä ovat vuoden 2016 
Rio de Janeiron paralympialaiset. Varsinainen karsinta 
paralympialaisiin alkaa myöhemmin, mutta vaatimus 
paralympiahaaveen elossa pitämiseksi oli saavuttaa tu-
los MM-kilpailuissa. Siinä kaikki suomalaiset onnistui-
vat viimeistään toisella nostoyrityksellään.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

Iittiläinen Jani Töyrylä heitti uu- 
den keihäänheiton Mosaic- luo- 
kan maailmanennätyksen Down-
urheilijoiden IAADS-järjestön 
yleisurheilun EM-kilpailuissa Por-
tugalin Póvoa de Varzimissa. Töy-
rylä paransi omissa nimissään 
ollutta ME-tulosta 83 senttiä luke-
miin 28,76.

Töyrylä voitti toukokuun EM-
kilpailuissa kultaa myös 3-otte-
lussa ja 100 metrillä. 3-ottelussa 
lajeina olivat 100 metriä, kuulan-
työntö ja pituus. Töyrylä keräsi 
ennätyspisteensä 1949. Satasen 
Töyrylä voitti ajalla 15,41. Töyrylä 
voitti lisäksi hopeaa kuulassa ja 
pituudessa.

Kuusankoskelainen Joonas Elo 
saavutti Portugalin EM-kilpailuis-

ta luokassaan T21 kultaa kuulan-
työnnöstä ja hopeaa keihäänhei-
tosta. Elo oli tietenkin tyytyväinen 
kuulan kultamitalistaan, mutta jäi 
hieman harmittelemaan tulos-
taan 9,48. Harjoituksissa hän oli 
onnistunut rikkomaan kymme-
nen metrin rajan.

IAADS eli International Athle-
tic Association for Persons with 
Down Syndrome on järjestänyt 
yleisurheilun EM- tai MM-kilpailut 
down-urheilijoille vuosittain vuo-
desta 2010 lähtien.

Suomalaisten mitalit
Jani Töyrylä, Iitti
– 3 kultaa: keihäs, 3-ottelu, 100 m
– 2 hopeaa: pituus, kuula
Joonas Elo, Kuusankoski
– 1 kulta: kuula
– 1 hopea: keihäs

Suomalaiskolmikko totesi 
maailman voimanostotason 
väkivahvaksi

Töyrylä kruunasi EM-kilpailunsa 
maailmanennätykseen

Vuoden 2016 kesäparalympialaisten 
kilpailuisäntä Rio de Janeiro isännöi 
ensimmäistä kansallisten paralympia-
komiteoiden vierailua toukokuussa. 
Tuleviin kilpailupaikkoihin tutustui 40 
ihmistä 17 maasta. Suomea edusti Pa-
ralympiakomitean valmennuspäällikkö 
Kimmo Mustonen. 

– Rio on hyvin erilainen kisaisäntä 
kuin mikään aikaisemmista. Kyseessä 
on miljoonakaupunki, jossa rikkaiden 
ja köyhien välinen ero on valtava ja sel-
keästi nähtävissä. Liikenneolosuhteet 
ovat vielä pahasti kesken, mutta val-
mistuessaan ovat elintärkeässä roolissa 
kisojen onnistumisen kannalta. Oman 
haasteensa antaa se, että englantia pu-
hutaan yleisesti vähän. Ehdoton valtti-

kortti on se, että joukkueet majoittuvat 
yhteen kisakylään ja kilpailupaikat ovat 
lähellä, Mustonen kuvailee.

Paralympialajeista purjehdus on ka-
uimpana kisakylästä, kisajärjestäjien 
kyyti kestää sinne noin 50 minuuttia. 
Yli puolet urheilijoista kilpailee alle kol-
men kilometrin päässä kisakylästä. Kil-
pailupaikoista 40 prosenttia on tällä 
hetkellä valmiina. Sääolosuhteet syys-
kuussa ovat varsin otolliset ja tasaiset. 
Aikaero Suomesta on kuusi tuntia, jo-
hon urheilija sopeutuu noin viikossa.

Yksi ja sama kisaorganisaatio järjes-
tää sekä olympialaiset ja paralympialai-
set. Näin on tehty jo vuoden 2008 Pe-
kingin kisoista lähtien ja se on koettu 
toimivaksi molempien kilpailujen kan-

nalta. Rio 2016 -organisaatio työllistää 
vuoden 2014 lopussa 900 ja kilpailujen 
aikana 158 000 henkilöä. 

Lajien valmistautuminen on jo alka-
nut kohti Rioa ja joitain kilpailupaikko-
ja on jaossa jo tämän vuoden arvokil-
pailuissa. Paralympiakomitea järjestää 
perinteisen leirin Rio-urheilijoille tam-
mikuussa 2015 Pajulahdessa.

Kilpailuorganisaatio on ottanut ta-
voitteeksi täyttää katsomot paralym-
pialaisten aikana. Se tarkoittaa noin 
kahta miljoonaa myytyä lippua. Kisa-
turistimatkan suunnittelu kannattaa 
aloittaa nyt!

Rion paralympialaiset järjestetään 7.–
18.9.2016. Lisätiedot: www.rio2016.
com

Rion olympialaisten ja paralym-
pialaisten yleisurheilustadion.
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ENNEN NYT& TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: VAU:N ARKISTO, SUOMEN VETERAANIAMPUJAT RY

Valkeakoskelainen Sirkka-Liisa Collin on todistanut 
moneen otteeseen, että vammautumisen jälkeen voi 
yltää vaikka mihin: kolmen eri lajin arvokilpailuihin, 
palkintopallille ja linnan juhliin.

Kolmen lajin taitaja

Collinin urheilu-ura alkoi – kuten niin 
monen muunkin – 70-luvulla Käpylän 
kuntoutuskeskuksesta. Vammaisjousi-
ampuja Erkki Kantonen kävi esittele-
mässä lajia kuntoutettaville.

– Jumpparini Kari Silander sanoi, 
että Sirkka hei, tuossa olisi sinulle hie-
no naisellinen laji, Collin muistelee.

Ja todella, jousiammunnassa on tyy-
liä, oikeaa eleganssia. Se on myös yksi 
suomalaisen vammaisurheiluhistorian 
menestyksekkäimmistä lajeista. Me-
nestyskulku jatkuu yhä näinä päivinä 
paralympiavoittaja Jere Forsbergin ja 
MM-kultamitalisti Jean-Pierre Antoni-
oksen johdolla.

Ei kestänyt montakaan vuotta Kä-
pylän kuntoutuskeskuksen jousiam-
muntaesittelystä, kun Collinista tuli 
vammaisjousiammunnan paralympia-
voittaja. Collin ja Elli Korva voittivat 
vuoden 1980 paralympialaisissa Hol-
lannin Arnhemissa kultaa naisten jouk-
kuekilpailusta.

– Elli oli ihan ehdottomasti kaikista 
paras suomalainen jousiampuja, Col-
lin kehuu pariaan, jonka kanssa hän oli 
voittanut EM-joukkuehopeaa jo vuon-
na 1979.

Collinin ensimmäinen henkilökoh-
tainen arvokilpailumitali oli vuoden 
1983 EM-kilpailujen kultamitali. Kaksi 
vuosikymmentä kestäneellä jousiam-
muntaurallaan hän voitti joukkuekil-
pailuista paralympiakultaa ja -prons-
sia, MM-kilpailuista henkilökohtaisen 
kullan ja joukkuekullan sekä EM-kilpai-

luista kaksi henkilökohtaista kultaa ja 
kaksi joukkuehopeaa.

– Tärkeimpiä muistojani on henkilö-
kohtainen MM-kulta Yhdysvaltain Her-
sheystä vuodelta 1987, jonka jälkeen 
sain kutsun itsenäisyyspäivän vastaan-
otolle presidentin linnaan. Se on jotain, 
mitä eivät ihan kaikki pääse kokemaan.

Tanssipari hakusessa
Collinin jousiammuntaura päättyi vuo-
teen 1996, kun olkapäävaivat ja moti-
vaatio-ongelmat kävivät liian suuriksi. 
Uuden lajinsa, pyörätuolitanssin, hän 
oli löytänyt jo 90-luvun taitteessa, kun 
Ruotsissa järjestettyjen kansainvälis-
ten Solna-kisojen yhteydessä osallistu-
jille esiintyi paikallisia pyörätuolitanssi-
joita.

– Ajattelin, että sitä voisi kokeilla, kun 
ennen vammautumistani olin harras-
tanut tanssia ja oli ikään kuin musiikki 
verissä.

Pyörätuolitanssi oli hyvässä nostees-
sa Suomessa 90-luvun alussa ja uusia 

pareja tuli paljon. Collinille hankaluuk-
sia tuotti sopivan pystytanssiparin löy-
täminen.

– Pyörätuolissa olevan miehen on 
helpompi löytää naispari kuin toisin-
päin. Naisilla on kuitenkin se hoivaviet-
ti, Collin hymähtää.

Lopulta pari löytyi ja Collin tanssi 
kolmissa EM-kilpailuissa: 1993 Norjas-
sa, 1995 Saksassa ja 1997 Ruotsissa. 
Parhaimmillaan hän ylsi parinsa kanssa 
semifinaaleihin.

Collin on rohkea kokeilemaan uusia 
asioita, mikä johti 90-luvun puolivälis-
sä parhaimmillaan – tai pahimmillaan 
– siihen, että hänellä oli samanaikaises-
ti kolme lajia.

– Vuonna 1996, samana päivänä kun 
osallistuin ensimmäisiin urheiluammun-
takilpailuihin Kankaanpäässä, ajoin vielä 
Tampereen Hervantaan pyörätuolitans-
sikilpailuihin.

Sinä vuonna jousiammunta sai jäädä 
ja ampumaurheilu nousi nopeasti Col-
linin ykköslajiksi.

Kilpailuvietti vie
Ammunta tuli Collinin kuvioihin hie-
man samalla tavalla kuin pyörätuoli-
tanssi joitain vuosia aiemmin. Nyt Col-
lin vain oli itse se henkilö, joka esiintyi 
iltajuhlassa.

Suomen vammaisjousiammunnan nais-
huiput Elli Korva, Hilkka Jokivirta ja Sirk-
ka-Liisa Collin Soulin paralympialaisissa 
vuonna 1988.
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– Järvenpäässä oli vuonna 1995 ur-
heiluammunnan avoimet EM-kilpai-
lut, jotka olivat samalla kansainvälinen 
katsastuskilpailu vuoden 1996 Atlan-
tan paralympialaisiin.

– Meillä oli siellä pyörätuolitanssiesi-
tys ja sen yhteydessä tapasin entisen 
kollegani jousiammunnasta, austra-
lialaisen Elizabeth Kosmalan, joka oli 
siirtynyt ammunnan puolelle. Ajatte-
lin, että ehkä minä voisin kanssa…

Collinilla on kova kilpailuvietti, joka 
ajaa häntä kohti uusia haasteita. Nuo-
rempana hän pelasi pöytätennistäkin, 
mutta se jäi, koska kotipaikkakunnalta 
Valkeakoskelta oli vaikea löytää pelika-
veria.

Jousiampujana Collin osallistui kol-
miin paralympialaisiin (1980, 1984, 
1988). Ampujana tähän listaan lisättiin 
vielä vuoden 2000 Sydneyn ja vuoden 
2004 Ateenan paralympialaiset.

”Mikä ikä se nyt on?”
Collinin viimeisiksi vammaisurheilun 
arvokilpailuiksi jäivät liikuntavammais-
ten MM-kilpailut Kroatiassa vuonna 
2010, joissa hän koki tulleensa Ampu-
maurheiluliiton pettämäksi, kun sai 
osallistua vain yhteen kilpailuun, vaik-
ka alun perin oli sovittu osallistumises-
ta neljään. 

Viimeinen pisara oli, kun hänet lähe-
tettiin ainoan kilpailun jälkeen paluu-
matkalle avustajanaan mieshenkilö, 
jonka kanssa Collin ei voinut kuvitella-
kaan esimerkiksi menevänsä vessaan.

– Se on niin intiimi tapahtuma, että 
avustajan on aina oltava naispuolinen 

Urheiluampuja Sirkka-Liisa Collin Syd-
neyn paralympialaisten valmistautumis-
leirillä Tanhuvaarassa vuonna 2000.

Suomen Veteraaniampujat ry valitsi 
Sirkka-Liisa Collinin vuoden 2013 kivää-
riampujaksi. Vierellä vuoden pistooliam-
pujaksi valittu Usko Mettiäinen.

tai omaa perhettä. Toiminta oli todel-
la ala-arvoista ja nöyryyttävää monella 
tavalla, Collin sanoo.

Kilpailemista hän ei ole kuitenkaan 
missään vaiheessa lopettanut.

– Ammun ilman mitään tukia, minkä 
ansiosta voin osallistua helposti vam-
mattomien kilpailuihin. Kilpailen edel-
leen ihan säännöllisesti, lähinnä vete-
raanikilpailuissa, tänäkin vuonna mm. 
Ruotsissa PM-kilpailuissa ja Virossa 
Suomi–Viro-maaottelussa.

– Ammunnassa ei tarvitse olla nopea 
eikä notkea. Täytän ensi vuonna vasta 
70 vuotta. Mikä ikä se nyt on?

Vaikka urheilu ja kilpaileminen ovat 
yhä lähellä Collinin sydäntä, hän pai-
nottaa, ettei ole pelkästään urheiluhul-
lu. Öljyvärimaalaaminen on ollut hä-

Pyörätuolitanssija Sirk-
ka-Liisa Collin tanssin 
pyörteissä 1990-luvulla.

nelle henkisesti rauhoittava harrastus 
ja matkustamista Collin rakastaa suu-
resti.

Collin perusti kampaamoliikkeen 
Valkeakoskelle jo 19-vuotiaana 60-lu-
vulla. Vammauduttuaan vuonna 1974 
hän myi liikkeen, mutta perusti sellai-
sen pian uudelleen.

– Minulla oli kampaamoliike melkein 
30 vuotta. Autotalli oli työhuoneeni ja 
pyörätuolista käsin leikkasin hiuksia 
kädet ja niskat kipeinä, hän naurahtaa.

Collin kiittelee miehensä Ossin pa-
nosta avustajana ja henkisenä tukena. 
Suurta iloa – ja apuakin – on ollut myös 
omista lapsista sekä sittemmin lapsen-
lapsista..
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Sporttiklubi

Syksyllä starttaa käyntiin taas lukuisia vammaisten ja 
erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntakerhoja ympä-
ri Suomen. VAU:n Sporttiskerhoverkostoon kuuluu lähes 
40 tällaista kerhoa. Mistä Sporttiskerhoissa on kysymys?

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Sporttiskerho on lapselle 
lempeä reitti liikunnan pariin

Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevi-
en lasten liikunnan kannalta tärkein työ 
tehdään aina paikallisella tasolla: kou-
luissa, päiväkodeissa, urheiluseuroissa, 
yhdistyksissä ja tietysti paikallisimmil-
laan perheen keskuudessa ja kaveripii-
rissä.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry haluaa tukea tätä matalankyn-
nyksen ruohonjuuritason toimintaa, ja 
yksi keino siihen on ollut kerätä paikal-
lisia erityislasten ja -nuorten liikuntaker-
hoja VAU:n Sporttiskerhoverkostoon ja 
tukea niitä.

VAU tarjoaa Sporttiskerhoverkostoon 
kuuluville kerhoille ohjaajakoulutuksia, 
markkinointitukea sekä puhdasta talou-
dellista tukea välinetuen muodossa.

Sporttiskerho on laaja 
käsite
Sporttiskerhoverkostoon voi liittyä mikä 
tahansa vammaisille ja erityistä tukea tar-
vitseville lapsille liikuntaa järjestävä ker-

ho. Kerhon ei tarvitse toimia VAU:n jäsen-
yhdistyksen tai -seuran alaisuudessa. 

Kerho voi olla minkä niminen tahansa. 
Osa verkostoon kuuluvista kerhoista on 
nimeltään Sporttiskerhoja, mutta verkos-
tosta löytyvät myös mm. Touhuryhmä 
(Espoo), Vimpulat (Riihimäki) ja Håll dig i 
form -kerho (Raasepori).

Sporttiskerhot ovat myös taustoiltaan 
monimuotoisia. Iso osa verkostoon kuu-
luvista kerhoista on kaupungin tai kun-
nan erityisliikuntaryhmiä. Nämä kerhot 
ovat useimmiten avoimia kaikille vam-
maryhmille. 

Toisen ison ryhmän muodostavat diag-
noosipohjaisten yhdistysten omat ker-
hot, jotka puolestaan ovat useimmiten 
tietylle vammaryhmälle suunnattuja. 
Poikkeuksiakin toki löytyy. Esimerkiksi 
Turun Sporttiskerho on nimellisesti näkö-
vammaisyhdistyksen alaisuudessa, mut-
ta Antti Rusin johtamassa kerhossa on 
osallistujia kaikenlaisilla diagnooseilla.

Urheiluseurojen järjestämät erityis-

lasten kerhot painottuvat usein seuran 
omaan lajiin, joskaan muitakaan lajeja ja 
liikuntamuotoja ei unohdeta. Yleisseu-
rojen, kuten Valkeakosken Hakan eri-
tyisryhmissä kokeillaan laajasti eri lajeja.

– Hakan Sporttis-Tsempissä tutustu-
taan eri liikuntamuotoihin ja -ympäris-
töihin, eikä ryhmässä kilpailla, kertoo 
Hakan Pauliina Rauhamäki.

Maksuttomia tai halpoja
Eri tahojen yhteistyössä järjestämät ker-
hot mahdollistavat usein paremmat 
resurssit ja laajemman potentiaalisen 
osallistujajoukon. Mäntsälässä on toi-
minut erityistä tukea tarvitsevien lasten 
Futuurikerho Mäntsälän kunnan, pai-
kallisen NMKY:n ja Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton paikallisyhdistyksen 
yhteishankkeena jo vuodesta 1998 läh-
tien.

– Saamme sen verran tukea, että ker-
ho on ilmainen ja samoin joka kaudella 
järjestettävät bussiretket, kertoo kerhon 
ohjaaja Heini Gustafsson Mäntsälän 
NMKY:stä.

Monet Sporttiskerhoverkoston ker-
hoista ovat maksuttomia. Eivätkä mak-
sullisienkaan kerhojen kausimaksut ole 
kovin korkeita. Lasten liikuntaharrastus-
ten korkeista kustannuksista on ollut 
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VAU:n Sporttiskerhoverkostoon voi liittyä mikä tahansa vam-
maisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntakerho, 
oli se sitten kunnan, yhdistyksen, urheiluseuran tai minkä ta-
hansa muun tahon alaisuudessa.

Liittyminen Sporttiskerhoverkostoon on maksutonta. Il-
moitus VAU:n nuorisotoiminnan suunnittelijalle Anu Hämä-
läiselle riittää.

Sporttiskerho-ohjaajille järjestetään joka toinen vuosi 
aloittelevien Sporttiskerho-ohjaajien koulutus (tänä vuonna 
Kuopiossa 6.9., kts. info-laatikko). Välivuosina ohjaajille jär-
jestetään täydennyskoulutus syksyllä Tampereen Apuväline-
messujen yhteydessä. Sporttiskerhoverkostoon kuuluvien 
kerhojen ohjaajille koulutukset ovat maksuttomia.

Sporttiskerhot voivat hakea välinetukea VAU:sta. Välinetu-
kea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi, 
mitä välineitä kerho haluaa hankkia ja mikä on kustannusar-

vio. Noin 200–300 euron suuruisia välinetukia myönnetään 
hakemusten perusteella kaksi kertaa vuodessa. Kevään haku 
päättyy helmikuun lopussa ja syksyn haku lokakuun lopussa.

Välinetukea myönnetään vuosittain noin 4–6 kerholle. Tu-
kea voi hakea useamman kerran, mutta samalle kerholle ei 
myönnetä tukea peräkkäisinä vuosina.

Lisäksi VAU tukee Sporttiskerhoverkostoon kuuluvia ker-
hoja tiedottamalla kerhojen toiminnasta Vammaisurheilu & 
-liikunta -lehdessä, VAU:n verkkosivuilla sekä sosiaalisessa 
mediassa. Uudet Sporttiskerhojen ohjaajat saavat myös ha-
lutessaan Sporttiklubi-t-paidat.

Liittyminen Sporttiskerhoverkostoon: nuorisotoimin-
nan suunnittelija Anu Hämäläinen, puh. 044 752 9373, anu.
hamalainen@vammaisurheilu.fi

Lisätiedot välinetuista: koulutuskoordinaattori Piia Kor-
pi, puh. 044 767 1368, piia.korpi@vammaisurheilu.fi

Sporttiskerhoverkostoon liittyminen kannattaa

InfoAloittelevien 
Sporttiskerho-
ohjaajien koulutus 
Kuopiossa 6.9.
Lasten ja nuorten matalan kynnyk-
sen liikuntakerhotoimintaa ohjaaville 
henkilöille suunnattu koulutuspäivä 
järjestetään lauantaina 6. syyskuu-
ta Kuopiossa, Pohjois-Savon opistolla 
(Kansanopistontie 32).
Koulutus koostuu aamupäivän teo-
riaosuudesta ja iltapäivän käytännön 
toiminnasta VAU:n koko perheen Kun-
tokeikka-liikuntatapahtuman yhtey-
dessä. Koulutus on maksuton.
Ilmoittautumiset 22.8. mennessä ja li-
sätiedot: Anu Hämäläinen, anu.hama-
lainen@vammaisurheilu.fi

paljon puhetta viime aikoina, mutta eri-
tyislasten liikuntakerhoharrastus on py-
synyt halpana. 

Perustaitojen hiomista ja 
lajikokeiluja
Sporttiskerhojen toimintaperiaatteita 
on lähes yhtä paljon kuin on eri kerho-
jakin. Yhteinen lähtökohta on kuitenkin 
se, että vammaiset ja erityistä tukea tar-
vitsevat lapset saisivat positiivisia koke-
muksia liikunnan parista. Monissa ker-
hoissa lähdetään liikkeelle motoristen 
perustaitojen kehittämisestä hauskojen 
pelien ja leikkien avulla. Jotkut kerhot 
voivat myös toimia lapsille ponnahdus-
lautoina urheilulajin pariin. Tällaisia ovat 

esimerkiksi Kuopion Sporttiskerhon kal-
taiset ”uuden sukupolven” kerhot, joissa 
kierretään lähialueen eri urheiluseuro-
jen järjestämissä lajikokeiluissa.

– Matalan kynnyksen kokeilujen jäl-
keen seuran on helpompi ottaa mukaan 
erilainen liikkuja ja vanhemmat ovat 
rohkaistuneet tuomaan lapsen seuran 
toimintaan, kertoo Kuopion erityisryh-
mien liikunnanohjaaja Päivi Partanen 
Sporttiskerhon toiminta-ajatuksesta. 

Keväällä 2014 Kuopion Sporttisker-
hon toimivuus tuli todistetuksi, kun yksi 
kerhon lapsista liittyi Tanssiseura J&V:n 
toimintaan sen jälkeen, kun kerholaiset 
olivat saaneet tutustua tanssiin seuran 
johdolla..
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Useimmilla Sporttiskerhoilla alkaa uusi toi-
mintakausi syksyllä. Ota yhteyttä paikka-
kuntasi kerhoon ja lähde mukaan!

Espoo
Espoon Tapioiden Soveltava urheilu-
koulu
Yhteyshenkilö: Linnea Renqvist, toimisto@
espoontapiot.fi, puh. 044 321 5845

Tanssikerho Ankkuri näkövammaisille 
lapsille
Yhteyshenkilö: Hanna Mäkelä, hannasofia.
makela@gmail.com, puh. 040 709 6410

Pienten liikuntavammaisten lasten per-
heiden Touhuryhmä
Yhteyshenkilö: Minna Sulanen, puh. 040 
704 2513

Hankasalmi
Lylmi ry:n Sporttiskerho
Yhteyshenkilö: Varpu Pöyhönen, puh. 050 
306 8800

Helsinki
Helsingin Invalidien Yhdistyksen Futuu-
rikerho
Yhteyshenkilö: Monica Limnell, monica.
limnell@gmail.com, puh. 050 331 1040

HUN:n Sporttis näkövammaisille lapsil-
le ja nuorille
Yhteyshenkilö: Maija Haukka, maija.hauk-
ka@hun.fi

Hämeenlinna
Sporttikerho
Yhteyshenkilö: Hilkka Leskinen-Nikander, 
hilkka.leskinen-nikander@hmlliikuntahal-
lit.fi, puh. 040 568 4997

Hämeenlinnan Tarmon erityisryhmien 
yleisurheilukoulu
Huom! Toimii kesäkaudella, ryhmä startta-
si 4.6.
Yhteyshenkilö: Lauri Väliö, laurivalio87@
gmail.com, puh. 045 1641 344

Jämsä
Futuuri-kerho
Yhteyshenkilö: Pia Salminen, pia.salmi-
nen@jamsa.fi, puh. 0400 888 187

Jyväskylä
Sporttiskerho
Yhteyshenkilö: Kaisu Yli-Peltola, kaisu.m.yli-
peltola@student.jyu.fi

Kauhava
Erityisryhmän Liikkari
Yhteyshenkilö: Susanna Pohto, sun.fysio-
kulma@gmail.com, puh. 050 441 3668

Kauhajoki
Sporttiklubi-liikuntakerho
Yhteyshenkilö: Maarit Kaari, maarit.kaari@
kauhajoki.fi, puh. 040 594 1466

Kouvola
Kuusankosken judoseuran kerho
Yhteyshenkilö: Kari Tiensuu, kari.tiensuu@
pp.inet.fi, puh. 0400 530 554

Kuopio
Sporttiskerho
Yhteyshenkilö: Päivi Partanen, paivi.karolii-
na.partanen@kuopio.fi, puh. 044 718 2501

Lappeenranta
Sovellettu pelikerho
Sovellettu liikuntaryhmä
Lasten sovellettu uinkerho
Yhteyshenkilö: Mirva Lappalainen, mirva.
lappalainen@lappeenranta.fi, puh. 0400 
157 514

Leppävirta
Yhteyshenkilö: Leena Haikonen, leena.hai-
konen@co.inet.fi, puh. 0400 278 625

Loviisa
Club Sporttis
Yhteyshenkilö: Karolina Hovi, karolina.
hovi@loviisa.fi

Riihimäki
Vimpulat
Yhteyshenkilö: Panu Tavisalo, panu.tavisa-
lo@riihimaki.fi

Mikkeli
Futuurikerho
Yhteyshenkilö: Marko Suhonen, marko.su-
honen@msiry.com, puh. 040 768 0950

Mäntsälä
Futuurikerho
Yhteyshenkilö: Heini Gustafsson, heini.gus-
tafsson@msoynet.com, puh. 050 357 5288

Mäntyharju
Mäntyharjun Virkistyksen kerho
Yhteyshenkilö: Sari Nurminen, sari.nurmi-
nen@virkistys.fi, puh. 044 2101 386

Oulu
Oulun Sporttiskerho
Yhteyshenkilö: Sari Kuivas, sari.kuivas@
vammaisurheilu.fi, puh. 0400 2855 30

Kiimingin Sporttiskerho
Yhteyshenkilö: Virpi Harju, virpi.harju@
ouka.fi, puh. 050 379 6711

Pori
Sporttiskerho
Yhteyshenkilö: Kati Karinharju, kati.karin-
harju@samk.fi, puh. 044 710 3868

Porvoo
Kehitysvammaisten lasten liikuntakerho
Yhteyshenkilö: Christian Bremer, christian.
bremer@porvoo.fi, puh. 0400 944 096

Rauma
Sähly- ja palloilukerho
Molskis-vesiliikuntakerho
Yhteyshenkilö: Tiina Malinen, 
tiina.malinen@rauma.fi, 044 793 3246

Rovaniemi
Sporttikerho
Huom! Yli 15-vuotiaille itsenäisesti toimi-
ville erityisnuorille
Yhteyshenkilö: Harri Marttinen, harri.mart-
tinen@santasport.fi, puh. 020 798 4261

Raasepori
Håll dig i form -kerho
Yhteyshenkilö: Anne Forsström, anne.fors-
strom@raasepori.fi, puh. 019 2892 192

Tampere
Varalan Liikuntaleikkikoulu
Huom! Erityislapset integroitu torstaina 
kokoontuvaan ryhmään.
Yhteyshenkilö: Anne-Maarit Silpo, anne-
maarit.silpo@varala.fi, puh. 044 3459 951

Näkövammaisten lasten liikuntakerho
Yhteyshenkilö: Elina Helén, elina.helen@
nkl.fi, puh. 0500 595 431

Turku
Sporttiskerho
Yhteyshenkilö: Antti Rusi, lihashabakramp-
pi@gmail.com, puh. 0400 879 820

Tuusula
Sporttis-kerho
Huom! kaksi ryhmää: liikuntakerho ja uin-
tikerho.
Yhteyshenkilö: Sami Liehu, sami.liehu@
tuusula.fi, puh. 040 314 2222

Vaasa
Kuperkeikka- ja Säpinää sisällä -kerhot
Huom! Kuperkeikka-kerhot yleisemmin 
erityislapsille, Säpinää sisällä -kerhot kehi-
tysvammaisille lapsille ja nuorille.
Yhteyshenkilö: Tatjana Asplund, tatjana.
asplund@vaasa.fi, puh. (06) 325 3665

Valkeakoski
Valkeakosken Hakan Sporttis-Tsemppi
Yhteyshenkilö: Pauliina Rauhamäki, toi-
misto@valkeakoskenhaka.fi, puh. 044 535 
3439

Valkeakosken Haka Gymin Sisu-kerho
Yhteyshenkilö: Elisa Nappa, elisa.nappa@
gmail.com

Varkaus
Sporttiskerho
Yhteyshenkilö: Maire Kolari, maira.kolari@
varkaus.fi, puh. 0400 153 588

Sporttiskerhoja ympäri Suomea
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Hyrylän yläasteen pojat innostuvat opettelemaan 
keulimista manuaalipyörätuolilla ja törmäilemään 
hikipäässä rugbytuoleilla. Toiselle toimintapisteel-
le vaihtamisesta täytyy muistuttaa useampaan ot-
teeseen. Verhon toisella puolella kuusi oppilasta on 
keskittynyt kuuntelemaan, missä maalipallo menee. 
Ulkona on käynnissä boccia-peli ja näkövammaisten 
jalkapallo-ottelu. Para School Day on täyttä toimintaa!

TEKSTI JA KUVAT: LEENA KUMMU

Para School Day 
muuttaa asenteita

 
Aamulla opettajat yleensä jännittävät, 
miten oppilaat innostuvat erilaisista 
lajeista ja jaksavatko he kuunnella ur-
heilijoiden tarinoita. Poikkeuksetta aa-
munavaukset sujuvat keskittyneessä 
hiljaisuudessa ja ihailevat huokauk-
set kuuluvat, kun yleisurheilija ja kier-
tueen kummi Aleksi Kirjonen tekee 
temppuja kiertuevideolla. 

Kiinnostava osa aamunavausta on 
oppilaiden kysymykset urheilijoille. Ne 
kertovat, mikä koululaisia askarruttaa 
ja kiinnostaa. Päivän päätteeksi jump-
pasalissa haisee hiki ja opettajien kas-
voilla on kiitollinen hymy.

– Se on tässä kiertueessa parasta, 
miten päivän aikana voi vaikuttaa niin 

monen asenteisiin ja ajatuksiin. Ja vie-
läpä tosi hauskalla tavalla. On hienoa 
myös nähdä, kuinka upeita urheilijoi-
ta meillä on ja miten esiintymistaitoi-
sia he ovat. Kiertueen aikana urheili-
jat kohtaavat myös toisiaan, vaihtavat 
kuulumisia ja parhaimmillaan treeni-
vinkkejä. Näen siinä myös isoa respect-
arvoa, kiertueesta vastaava Paralym-
piakomitean kehittämispäällikkö Katja 
Saarinen kertoo.

Kymmenen koulua 
vuodessa
Paralympiakomitean koulukiertue aloit-
ti neljännen kiertueensa toukokuun 
alussa. Kiertue on järjestetty vuosittain 

vuodesta 2010 lähtien. Tänä vuon-
na kiertue ulottui ensimmäistä kertaa 
Pohjois-Suomeen. Muutaman viikon 
aikana kiertue kävi kymmenellä kou-
lulla. Perusrakenne on pysynyt samana: 
syksyisin koulut hakevat teemapäivää 
omalle koululleen ja huhti-toukokuus-
sa kouluihin viedään puolitusinaa pa-
ralympialajia ohjaajineen sekä välinei-
neen yhden päivän ajaksi. 

Pienin koulu, missä kiertue on py-
sähtynyt, on ollut 50 oppilaan Kirkon-
kulman koulu Aurassa ja suurin vas-
taavasti on ollut 500 oppilaan koulu 
Mikkelissä. Ohjaajina toimivat paikalli-
set vammaisurheilijat ja opiskelijat.

– Kiertueemme on ennen kaikkea 
asennetyötä. Haluamme antaa koulu-
laisille mahdollisuuden kohdata vam-
maisurheilija, kysyä häneltä kysymyk-
siä ja ymmärtää niin maailmaa palasen 
enemmän. Se on todettu, että omakoh-
tainen kokemus on kaikkein voimak-
kain keino ymmärtää vammaisurhei-
lua ja jättää siten syvempi muistijälki. 
Päivän aluksi vammaisurheilu on suu-
rimmalle osalle hyvinkin vierasta, mut-
ta päivän päätteeksi ei varmasti ole, 
Saarinen kuvailee.

Vantaan Kuusikon koulun 5-luokka-
laiset Merilla ja Elina tutustuivat ensim-
mäistä kertaa vammaisurheilulajeihin.

– Pyörätuolirugby oli vähän pelotta-
vaa, mutta tosi hauskaa! Jos joutuisin 
joskus pyörätuoliin, niin alkaisin har-
rastaa tätä, Elina toteaa.

Merillan mielestä sisälajeista istuma-
lentopallo ja pyörätuolikoripallo olivat 
hauskimpia.

– Maalipallo oli jännittävää, mutta 
hauskaa samalla.

Kiertue on vakiintunut Paralympia-
komitean vuosikelloon. Joitain kehit-
tämistoimenpiteitä on kaavailtu, mut-
ta hyväksi todettua mallia ei olla kovin 
suuresti muuttamassa. Seuraava haku 
alkaa lokakuussa 2014.

Lisätiedot: www.paralympia.fi
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SC Vantaa etsi harrastajia voimistelun erityisryhmään-
sä. Down-tyttö Saga Hänninen perheineen etsi paik-
kaa, jossa harrastaa voimistelua. Keväällä 2014 he löy-
sivät toisensa.

Sporttiklubi
Miten 
me se 

tehtiin
– seuraesimerkki

Juttusarjassa esitel-
lään kaikille avointa 
urheiluseuratoimin-
taa. Tässä lehdessä 
vuorossa voimiste-
luseura Sport Club 
Vantaa.

TEKSTI: MARI MIESKONEN
KUVAT: MARI MIESKONEN, 
ANU HÄMÄLÄINEN

Haaveista 
totta

Sport Club Vantaa on nuori urheiluseu-
ra, joka on perustettu kesällä 2008 val-
mentajien ja aktiivisten vanhempien 
toimesta. 

Aluksi toiminta keskittyi pääosin kil-
paileviin tai kilpailemiseen tähtääviin 
joukkuevoimistelujoukkueisiin. Tämän 
lisäksi oli muutama lasten ja nuorten 

harrasteliikuntaryhmä (tanssiryhmiä 
sekä satujumppa- ja temppukouluryh-
miä).

Vuosien myötä on seuraa pyritty kas-
vattamaan yhä suuremmaksi ja laa-
jemmaksi. Tavoitteena on ollut tarjota 
kaiken ikäisille lapsille ja nuorille oman 
tasoista liikuntaa ja erilaisia harraste-
tunteja.

Tällä hetkellä Sport Club Vantaa lii-
kuttaa jo 600 lähialueen lasta ja nuor-

Saga Hänninen (keskellä) osallistui ensimmäisiin rytmisen voimistelyn Special Olympics -kilpailuihinsa toukokuussa Lohjalla.
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ta, vaikka ikää seuralla on vasta kuusi 
vuotta.

Seurassa voi aloittaa joukkuevoimis-
telun jo 3-vuotiaana. Erilaisia harraste-
liikunta- ja perheliikuntaryhmiä on jo 
1-vuotiaasta eteenpäin.

”Tuota mekin haluamme”
Suurena haaveena SC Vantaalla on ol-
lut jo pidempään perustaa joukkuevoi-
mistelujoukkue, jossa voimistelisi eri-
tyistä tukea tarvitsevia tyttöjä. 

Idea tuli mieleen seuran hallitukses-
sa toimivilta vanhemmilta ja valmen-
tajilta, jotka olivat katsomassa vuonna 
2010 joukkuevoimistelukilpailuja Viron 
Tartossa. Kilpailussa oli mukana USA:n 
joukkue, jossa voimisteli down-tyttöjä.

Joukkueen nimi oli Chattooga Gala-
xy ja se kilpaili naisten sarjassa. Jouk-
kueen kilpailusuoritus oli henkeäsal-
paavan kaunis ja tunteikas. Se sai koko 
yleisön ja tuomariston kohahtamaan.

Suorituksen jälkeen SC Vantaan jä-
senet totesivat kyyneliä pyyhkien, että 
”tuota mekin joskus haluamme!”

Muutaman vuoden asia muhi mie-
lissä ja siitä välillä keskusteltiin ja unel-
moitiin. Vuonna 2013 SC Vantaa sai 
Vantaan kaupungilta tukea, joka mah-
dollisti palkata seuran harrastepuolelle 
päätoiminen työntekijä, jonka yhtenä 
ajatuksena oli myös lähteä työstämään 
erityisryhmien toimintaa seurassa.

Vain harrastajat puuttuivat
Seuran nuorisopäälliköksi palkattiin 
Mari Mieskonen, joka lähti heti seuran 
puheenjohtajan innostamana Etelä-
Suomen Liikunnan ja Urheilun ja VAU:n 
koulutuksiin. Näissä ohjaajia koulutet-
tiin toimimaan erityisryhmien parissa ja 
käsiteltiin myös sellaisten urheiluseu- 
rojen asioita, joissa on jo erityisryhmä 
tai joiden tavoitteena on erityisryhmän 
käynnistäminen.

Koulutusten jälkeen seuralle jo varat-
tiin salivuoroja erityisryhmälle ja han-
kittiin erityislasten ohjaajaksi koulutet-
tu ohjaaja. 

Reilut puoli vuotta seuralla oli tilat 
ja ohjaajat valmiina, mutta harrastajia 
ei mistään tuntunut löytyvän, vaikka 
mainoksia ja markkinointia oli kovasti 
työstetty ja pyritty olemaan yhteydes-
sä kaikkiin lähialueen toimijoihin ja yh-
distyksiin.

Mutta sitten koitti päivä, kun Ma-
rin sähköpostiin saapui vihdoin kysely 

erityisryhmien voimisteluun liittyen. 
13-vuotiaan espoolaisen Saga Hänni-
sen äiti oli löytänyt SC Vantaan netti-
haun avulla. Perheen haaveena oli ol-
lut saada Sagalle valmentaja, joka voisi 
opettaa rytmisen voimistelun Special 
Olympics -ohjelmia.

– Nyt olemme tehneet Sagan kanssa 
töitä keväästä saakka ja ohjelmaa on 
saatu paljon eteenpäin. Sagan kanssa 
on ollut upeaa tehdä töitä ja tutustua 
häneen ihmisenä, valmentaja Miesko-
nen kertoo.

– Saga on upea, reipas ja aito nuori 

Tutustu Sport Club Vantaan toimintaan:
www.scvantaa.fi

Lisätiedot: SC Vantaa, Mari Mieskonen, 
puh. 040 821 3709, 
mari.mieskonen@scvantaa.fi

Näppäile nettiin

neiti, joka nauttii urheilusta ja harras-
taakin paljon kaikkea voimistelun li-
säksi, hän jatkaa.

Sagan ensimmäinen kilpailu oli 10. 
toukokuuta Kisakallion urheiluopis-
tolla, jossa järjestettiin rytmisen voi-
mistelun Special Olympics -kilpailut. 
Saga voitti upeasti pallo-ohjelman. 
Kilpailuissa oli mukana viisi voimiste-
lijaa Naantalin Voimistelijoista. He kil-
pailivat pallon lisäksi narulla, vanteella, 
nauhalla ja keiloilla.

– Saga suoriutui ensimmäisestä ki-
sapäivästä upeasti! Hän nautti esiinty-
misestä ja suoritti ohjelman varmasti ja 
juuri niin kuin harjoituksissa on opetel-
tukin, vaikka häntä kovasti jännittikin, 
kommentoi Mieskonen ylpeänä.

Sagan aloittamisen jälkeen Sport 
Club Vantaalle on tullut kyselyitä muil-
takin erityistä tukea tarvitsevilta lapsil-
ta, jotka ovat innostuneet voimistelus-
ta Sagan innoittamana.

SC Vantaa ottaa avoimin mielin vas-
taan kaikki innostuneet lapset ja nuo-
ret mukaan ryhmään. Ryhmän toimin-
taa muokataan osallistujien mukaan. 
Halukkaat saavat lähteä kilpailemaan 
tai vaihtoehtoisesti vain tutustua lajiin 
ja harrastaa sitä. .
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Sporttiklubi

Special Olympics -karnevaalit järjes-
tettiin ensimmäistä kertaa 9.–10. tou-
kokuuta 2014 Kisakallion Urheiluopis-
tolla, Lohjalla. Kisakallion, VAU:n ja 
Veikkauksen yhteistyössä järjestämien 
karnevaalien ideana oli tarjota iloisia 
liikunnallisia kokemuksia kehitysvam-

maisille henkilöille aiemmasta liikunta- 
ja urheilutaustasta riippumatta.

Urheiluopiston alueella oli runsaasti 
erilaisia kokeilupisteitä kirkkoveneilys-
tä salibandyyn ja sulkapallosta curlin-
giin.

– Paljon tuli palautetta, että tosi kiva 

kun järjestettiin ja erilaisia pisteitä oli 
tosi monipuolisesti. Päivät olisivat voi-
neet olla pidempiäkin, jotta kaikkia 
pisteitä olisi ehtinyt kokeilla, kertoi Ki-
sakallion aikuisliikuntapäällikkö Virpi 
Palmén, joka on toiminut myös pit-
kään Special Olympics -valmentajana.

Special Olympics -karnevaali-
en yleistunnelma oli hersyvän 
iloinen.

Karnevaalit osoittivat 
Special Olympics -toiminnan 
monipuolisuuden

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA
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Karnevaalien yhteydessä pääsi tutustumaan Spe-
cial Olympics -kisojen tasoluokittelujärjestelmään 
juoksukilpailussa. Kun juoksijat luokiteltiin oman 
tasonsa mukaan divisiooniin, oli kaikilla mahdolli-
suus voittaa Special Olympics -mitali.

Special Olympics 
-karnevaalien käy-
tännön toteutukses-
ta vastasivat Kisa-
kallion opiskelijat ja 
liikunnanohjaajat.

”Me soitetaan, kun ollaan Helsingin edustalla”, huikkasi Pauli Jarimo (vas.) 
lähtiessään ryhmänsä kanssa kirkkoveneretkelle.

”Läiskikää niitä kärpä-
siä”, huusi Anna Laiti-
nen tennistä pelates-
saan, mutta osui usein 
palloonkin.

Sulkapalloa 
ja akrobati-
aa samassa 
paketissa.

Salibandy kuuluu 
nuorison suosikkila-
jeihin tapahtumasta 
riippumatta.

Onnistunut curling-
suoritus vaatii aina 
huolellisen etukä-
teissuunnittelun.
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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

Pallon 
potkaisu

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: LAURI 
JAAKKOLA

Tehtävänä on harjoitella pallon potkaisemista. Maalina ovat keilat. Potkai-
semisen sijaan voit kaataa keilat heittämällä tai vierittämällä. Apuna voi 
käyttää vieritysramppia.  

Motoasemat
Motoasemat-opas sisältää kuvauksen ja ohjeet kuu-
den erilaisen liikunnallisen harjoitteluaseman rakenta-
miseen sekä alkulämmittelyn ja loppuleikin ohjaami-
seen. Irtileikattavista tehtäväkorteista löytyy ohjeet 
tehtävien helpottamiseen, vaikeuttamiseen, sovel-
tamiseen ja eriyttämiseen. Oppaan lopusta löytyy 
välinelista ja ideoita tee-se-itse -välineiden teke-
miseksi. Opas on saatavilla myös ruotsiksi nimellä 
Motostationer. Oppaan kuvituksesta on vastan-
nut Arto Nyyssönen. 

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

MOTOASEMIEN

LIIKUNTAVINKKI

Meillä on kaksi lasta, joista toisella 
on näkövamma. Hän on päässyt ko-
keilemaan maalipalloa ja on todella 
innostunut lajista. Sisarensa innoit-
tamana myös näkevä lapsemme ha-
luaisi päästä pelaamaan maalipal-
loa. Onko se mahdollista?

Maalipallo on näkövammaisille henki-
löille suunnattu vammaisurheilulaji, ja 
kansainvälisessä kilpailutoiminnassa 
joukkueen kaikkien pelaajien tulee olla 
näkövammaisten urheiluluokituksen 
saaneita pelaajia (B1–B3, kansainväli-
set näkövammaisluokat).

Suomessa maalipalloa voivat kuiten-
kin harrastaa myös näkevät henkilöt 
aina SM-sarjatasolle saakka. Suomessa 
laji on siis ns. kaikille avoin laji. Kansal-
lisessa sarjatoiminnassa, eli SM-sarjassa 
ja 1-divisioonassa joukkueet voivat olla 
ns. sekajoukkueita, eli miehet ja naiset 
sekä näkevät ja näkövammaiset voivat 
pelata samoissa joukkueissa. Sisarukset 
voivat siis harrastaa lajia yhdessä.

Kannattaa katsoa sivustolta www.maa-
lipallo.net joukkueiden yhteyshenki-
löt ja lähteä mukaan toimintaan. Uu-
det pelaajat ovat aina enemmän kuin 
tervetulleita. Maalipalloinnostusta voi 
myös kasvattaa lähtemällä Espoon Ta-
piolaan seuraamaan maalipallon MM-
kilpailuja, jotka pelataan 30.6.–5.7. Ta-
piolan urheiluhallissa ja Summahallissa.
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Lyhyesti

Paralympiakomitea järjesti ensimmäis-
tä kertaa koululaisturnauksen maali-
pallossa.  Kuortaneella järjestettävään 
turnaukseen kutsuttiin kouluja, jotka 
olivat ottaneet osaa Para School Day 
-kiertueelle. Turnaus huipentui 9.5. 
Taisto-kampanjan finaalitapahtumassa 
pelattuun finaaliotteluun Espoon Ba-
rona-Areenalla. Finaaliin selviytyivät Rii-
henmäen koulu Mäntsälästä ja Pomar-
kun yhteiskoulu. 

Kuortaneen karsintaturnaukseen osal- 
listui viisi koulua: neljä yleiskoulua ja 

yksi erityiskoulu. Suomen naisten maa-
lipallomaajoukkueen päävalmentaja 
Heikki Juvonen kiersi kevään aikana 
kouluissa pitämässä maalipallotreenejä. 

Pomarkun yhteiskoulu hallitsi finaalia 
ja voitti sen maalein 13–6. Pomarkku-
laiset olivat innoissaan historian ensim-
mäisestä maalipallon koulumestaruu-
desta.

– Hienolta tuntuu voitto! Peli meni 
tosi hyvin. Me ollaan harjoiteltu keske-
nämme niin paljon kuin ollaan ehditty 
koulun jälkeenkin. Yhtenä päivänä tree-

nattiin neljä tuntia, oppilaat riemuitsi-
vat.

Koululaisia oli kannustamassa naisten 
maalipallomaajoukkueen pelaaja Kaisu 
Hynninen. Pelin aikana hän tsemppasi 
joukkueita ja neuvoi muun muassa pe-
laajia kommunikoimaan enemmän pe-
lin aikana.

– Peli näytti todella hyvältä, olen tosi 
yllättynyt. Oppilaat ovat tosi sporttisia 
ja huomaa, että on treenattu. Toivot-
tavasti tämä turnaus saa jatkoa ensi 
vuonna!

TEKSTI JA KUVA: LEENA KUMMU

Maalipallossa ratkottiin historian 
ensimmäinen koulumestaruus

Pomarkun koulun oppilaat sopivat pelikuvioita Taisto-maalipallofinaaliin.

Viisi nuorta vammaisurheilijaa sai Keskon jo 27. kerran ja-
kaman stipendin, joita myönnetään vuosittain lahjakkaille 
nuorille urheilijoille ja taideaineiden opiskelijoille. 

Tuhannen euron stipendien saajat valittiin taidekorkea-
koulujen ja urheilujärjestöjen esitysten pohjalta. Yksi VAU:n 
esittämistä stipendin saajista oli uimari Jenna Saarinen.

− Aloitin uintiharrastukseni vauvauinnista ja 7−8-vuoti-
aana aloin uida kilpaa. Nykyisin harjoittelen 5−6 kertaa vii-
kossa. SM-kisat menivät hyvin ja paransin tuloksiani. Sti-
pendiraha tulee hyvään tarpeeseen, sillä lähden uintileirille 

Espanjaan, Saarinen kertoi. 
Kaikkiaan Keskon hallitus myönsi stipendin 23 nuorelle ur-

heilijalle ja 19 taidealan opiskelijalle eri puolilta Suomea.

Kesko-stipendin saaneet vammaisurheilijat
Niko Ristiranta, Kouvola, yleisurheilu
Teemu Salmenaho, Mäntsälä, koripallo
Joni Ylönen, Pieksämäki, maalipallo
Jenna Saarinen, Vantaa, uinti
Juulia Fonsen, Lempäälä, jalkapallo

Kesko-stipendit viidelle nuorelle 
vammaisurheilijalle
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Kesän aurinko kutsuu vesille. Melonta tarjoaa harras-
tuksen, joka antaa avaimet unohtamattomiin ulkoi-
luelämyksiin.

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Melonta on parhaimmillaan 
liitelyä laineiden pinnalla

Kuntoillen

Lahden liikuntatoimiston erityisryh-
mien ohjaaja ja kouluttaja Jari Saatsi 
kokeili melontaa ensimmäisen kerran 
kahdeksanvuotiaana. Melontalajien 
kirjo sekä Suomen vesistöt ovat tul-
leet vuosikymmenien kuluessa tutuiksi 
ja harrastuksesta tuli ajan myötä myös 
ammatti. Vaikka melomaan ei enää en-
nätä kuten ennen, palo ulkoliikuntaa 
kohtaan ei ole laantunut.

Luonnon lähelle
Melonnan liikunnalliset hyödyt kitey-
tyvät käsiä ja selkää vahvistavaan kier-
toliikkeeseen. Liikunnan tuoman ilon 

rinnalla melonnan viehätyksen kiista-
ton kulmakivi on luonnon läheisyys.

– Kajakilla meloessa vesi on käsin 
kosketeltavissa, Saatsi kuvailee ympä-
ristön välittömyyttä.

Kaislikko, aallot ja tuuli tuntuvat 
koko kehossa veden pinnalla lipuessa. 
Melontakokemuksen voimaa eivät lii-
kunta- tai aistirajoitukset kahlitse.

Monen tyylin laji
Tuhansien vesistöjen maana tunnettu 
Suomi on melojan aarreaitta. Melonta-
seuroja löytyy reilusti, ja harrastuksen 
pariin pääseminen vaatii harrastajal-

ta pelkkää oma-aloitteisuutta. Oman 
lähialueen melontamahdollisuudet 
selviävät ottamalla paikalliseen me-
lontaseuraan yhteyttä ja osallistumal-
la erityisryhmien melontakurssille tai 
-leirille. 

Melonnan soveltamista erityisliikku-
jille helpottaa lajin laaja kirjo. Meloa 
voi retkiä, kilpaa tai muuten vain virkis-
tykseksi. Jokaista tarkoitusperää tuke-
maan löytyy tyyliin sopiva kanootti tai 
kajakki. 

Kanooteista tunnetuin, intiaanimalli, 
soveltuu virkistysretkiin, kun taas ma-
tala kajakki pitkille matkoille ja veden 
pintaa hipoville elämyksille. Omaa me-
lontatyyliään etsiessä on hyvä kokeilla 
useita eri vaihtoehtoja ja monipuolisia 
soveltamisen keinoja.

Jari Saatsi istui kajakin kyytiin ensimmäisen kerran kahdeksanvuotiaana. Jo vuosikymmeniä melonut Saatsi toteaa, että parasta kaja-
killa liikkumisessa on luonnon läheisyys.

HARRASTUS 
TUTUKSI
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Info
Viisi vinkkiä 
melontaan
1. Ota yhteyttä lähimpään melon-
taseuraan ja kysy erityisliikkujille 
suunnatuista kursseista. Paikalliset 
seurat löydät Suomen Melonta- 
ja Soutuliiton sivuilta, osoitteesta 
www.melontajasoutuliitto.fi.
2. Pukeudu sään vaatimalla taval-
la. Vesillä tuulee ja auringon säteet 
heijastavat veden pinnalta. 
3. Kysy neuvoa soveltamiseen. Tär-
keintä on muistaa, ettei melojaa 
saa koskaan sitoa istuimeen. Ka-
nootista ja kajakista poistumisen 
on oltava esteetöntä. Toistuva liike 
saattaa aiheuttaa hiertymiä. Hier-
tymät on mahdollista estää suoja-
hanskoin ja melonta-asentoa vaih-
tamalla.
4. Avustaja istuu aina meloessa ta-
kana ja erityisliikkuja edessä.
5. Vettä ei tarvitse pelätä. Vaarati-
lanteita voi harjoitella ammattilai-
sen avuin jo etukäteen.

Soveltaen  
melontaretkelle
Melonnan soveltaminen erityisliikkujil-
le perustuu turvallisuuden ja kekseliäi-
syyden vuoropuheluun. Soveltamises-
sa tärkeintä on huomioida kanoottiin 
tai kajakkiin pääseminen, istuimen 
mukavuus ja tuki sekä vaivaton poistu-
minen veneestä. 

– Vain mielikuvitus on rajana, Saatsi 
luonnehtii keinoja soveltaa lajia erityis-
liikkujalle sopivaksi. 

Keskeisin kysymys melonnan sovel-
tamisessa on istuimen muokkaaminen 
harrastajan kehoa tukevaksi. Jos liikku-
ja osallistuu melomiseen, on istuimen 
mahdollistettava myös melonnan kier-
tävä liikerata. Muovituoli, vaahtomuo-
vipehmusteet, laiturin tukitelineet, 
melontahansikkaat ja airotuet ovat yk-
sinkertaisia esimerkkejä tavoista, joilla 
jokainen on mahdollista saada kajakin 
tai kanootin kyytiin. Jos liikkujan keho 
ei tue omaa liikettä, melonnasta voi 
nauttia myös avustajan kyydissä. 

Vaikka soveltamisen keinot ovat mo-
ninaiset, yksi sääntö pätee tilanteeseen 
kuin tilanteeseen: melojaa ei koskaan 
saa sitoa istuimeen. Vesilajin vaarati-
lanteita, kuten kaatumista, on hyvä 

Muovituoli, pehmusteet ja erilaiset tuet ovat esimerkkejä keinoista, joiden avulla jo-
kainen melomaan haluava pääsee vesille.

Kanottiin ja kajakkiin siirtymistä on hyvä harjoitella avustajan kanssa. Siirtymistä on 
myös mahdollista helpottaa erilaisilla laituriratkaisuilla.

harjoitella turvallisessa ympäristössä 
ammattilaisavuin etukäteen. Kun vaa-
ratilanteet ovat tuttuja, meloa voi rau-
hallisin mielin.

Melomaan lähtiessä on syytä varus-
tautua sään vaatimalla tavalla. Aurin-
koon, tuuleen ja kastumiseen on hyvä 

varautua kerrospukeutumisen keinoin. 
Vesilajeissa kastuu aina, joten helpos-
ti kuivuville materiaaleille on käyttöä. 
Pelastusliivit on syytä pukea päälle niin 
lyhyille kuin pitkille melontalenkeille. 
Hyvät eväät ja iloinen seura kruunaa-
vat retken kuin retken..
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Kuntoillen

VAU toteutti huhtikuussa ensimmäistä kertaa Iloliikutta-
jien eli VAU:n vertaisohjaajien koulutuksen kehitysvam-
maisille henkilöille. Pilottikoulutus toteutettiin yhteis-
työssä Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen 
KTO:n kanssa Naskarlan asumisyksikössä Paimiossa.

TEKSTI JA KUVAT: HELENA PIETILÄ

VAU koulutti kehitysvammaisia 
vertaisohjaajia viemään 
liikunnan ilosanomaa

Kahden päivän aikana 11 uutta koulu-
tettavaa tutustuivat helposti sovellet-
taviin peleihin ja jumppiin. Ohjaamista 
harjoiteltiin myös erilaisin välinein.

Iloista naurunremakkaa aiheutti suk-
kahousujumppa ja ”linturitsa”. Harjoi-
tusta saatiin myös Satakunnan ammat-
tikorkeakoulun SAMK:n kehittämän 
Jumppahännän avulla.

Kouluttajana toiminut VAU:n tapahtu-

makoordinaattori Tiina Siivonen sekä 
hänen apunaan toiminut KTO:n liikun-
tasuunnittelija Helena Pietilä muokka-
sivat materiaalia kohderyhmän tarpei-
siin soveltuvaksi mm. selkokielistäen 
tekstiä sekä lisäämällä kuvia. Kurssin 
lopuksi kurssilaiset vielä arvioivat ma-
teriaalia ja se tulee saamaan lopullisen 
muodon mielipiteiden perusteella.

Koulutuksen tarkoituksena on, että 

koulutetut Iloliikuttajat toimivat vertais-
ohjaajina omassa toimintaympäristös-
sään matalan kynnyksen liikunta-aktivi-
teeteissa.

– Harvoin näkee näin innokkaita lii-
kuttajia. Tunti koulutuksen loppumi-
sen jälkeen vastaani asteli viiden hen-
gen iloliikuttajaryhmä. He olivat olleet 
jo lenkillä, venytelleet ja suunnittelivat 
lenkkiryhmän perustamista koko asu-
misyksikön väelle, kertoo KTO:n Helena 
Pietilä.

– Seuraavalla viikolla sain liikuntaker-
hooni kaksi innokasta apuohjaajaa, ja 
toimintakeskuksen taukojumppa alkoi 
omatoimisesti Iloliikuttajien toimesta. 
Aktivointia ja tukea tarvitaan innon yl-
läpitämiseksi, joten yhteiset ideoinnit ja 
tapaamiset jatkuvat varmasti, Pietilä jat-
koi..

Paimion uudet 
Iloliikuttajat.



49

Vuoden 2012 Lontoon paralympialaisten jälkeen So-
veltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIAlle tuli 
useita vuokrauspyyntöjä kelaus- ja heittotuoleista. 
Etenkin kelaustuolien kysyntä jatkui vuonna 2013.

TEKSTI: JUKKA PARVIAINEN
KUVAT: LAURI JAAKKOLA, SOLIAN ARKISTO

Yleisurheiluhuippujen menestys 
innostaa kokeilemaan heitto- ja 
kelaustuoleja

Pyörätuolikelaajien Leo-Pekka Täh-
den, Toni Piispasen ja Amanda Ko-
tajan sekä heittäjien Marjaana Heik-
kisen ja Aleksi Kirjosen esiintyminen 
edukseen paralympialaisissa lisäsi ih-
misten halua kokeilla, olisiko heistä 
mahdollisesti haastamaan tulevaisuu-
dessa Suomen vammaisurheiluhuip-
puja.

Heidän tasolleen yltäminen vaatii 
satoja tunteja harjoittelua, mutta jos 
kokeilu kiinnostaa, löytyy SOLIAlta ke-

laus- ja heittotuoleja vuokrattavaksi. 
Kilpaurheilijoille tuolit tehdään mitta-
tilaustyönä, mutta kokeilussa tärkeintä 
on, että tuolissa on hyvät säädöt.

Heittotuolista voi heittää keihästä ja 
työntää kuulaa. Tuolia voi käyttää hal-
lissa tai ulkona. Tuolissa on jalakset alla, 
minkä ansiosta se pysyy pystyssä sisäl-
lä. Ulkona sen voi kiinnittää heittoalus-
taan kuormaliinoilla.

Heittotuolista heittäminen ei vaa-
di urheilukenttää, vaan tuolin voi lait-

taa nurmikentän laidalle ja ryhtyä 
heittämään. Keihästä tai kuulaa 
vuokratun tuolin mukana ei tule, 
joten sellainen on itse hankittava. 
Niitä kannattaa kysyä esimerkiksi 
kaupungin liikuntapalveluista lai-
naan.

Heittotuolien muuttuneiden 
sääntöjen takia SOLIAlle hanki-
taan kesällä myös toinen heitto-
tuoli. Sen sijoituspaikka on vielä 

auki. Tuoli tulee olemaan hiukan eri-
mallinen kuin vanha ja siihen tulee 
mahdollisuus vaihtaa kätisyyttä. Ny-
kyisestä tuolista voi heittää vain oikea-
kätinen.

SOLIA:n kelaustuoli on istuinle-
veydeltään 40 cm, joten se sopii hyvin 
myös vähän isommalle kaverille. Ke-
laustuolissa on isot 28-tuumaiset ren-
kaat ja edessä on yksi kapea 20-tuu-
mainen rengas.

Kelaustuolin pitkänmallinen runko 
eroaa normaalista käyttötuolista mel-
koisesti. Rungon mallin takia kelaus-
tuoliin siirtyminen on hiukan haasteel-
lista. Jalat täytyy laittaa rungon sisään 
ennen tuoliin menemistä. Helpointa 
tuoliin onkin siirtyä tuolin takaa.

SOLIA:n hankintalistalla on myös 
uusi kelaustuoli. Se hankitaan toden-
näköisesti Iso-Britanniasta. Uuden ke-
laustuolin istumaleveys tulee olemaan 
n. 36 cm, joten se sopii hyvin myös 
nuorten käyttöön.

Lisätiedot SOLIA:n välineiden vuok-
raamisesta:
Apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, 
puh. 045 677 0516
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Lyhyesti

TEKSTI: JUKKA PARVIAINEN
KUVA: URSULA PUNTARI

Soveltavan liikunnan apuvälinetoimin-
ta SOLIA julkaisee kahdeksan liikunnan 
apuvälineen käyttöohjeet videomuo-
dossa internetissä. Ohjeet on tehty 
yhteistyössä Metropolia Ammattikor-
keakoulun apuvälineteknikko-opiske-
lijoiden kanssa. Videot on katsottavissa 
SOLIA:n Youtube-kanavalta osoittees-
sa www.youtube.com, hakusanoilla 
”SOLIA vammaisurheilu”.

Käyttöohjeet toteutettiin opiskelija-
ryhmittäin siten, että jokainen ryhmä 
toteutti videon 2–3 välineestä. Oppi-
laat tutustuivat ennakkoon välineisiin 
yhteisen tutustumispäivän aikana sekä 
hankkivat lisätietoa internetistä. Tä-
män jälkeen he käsikirjoittivat, kuva-
sivat, jälkiäänittivät ja tekstittivät vide-
ot. Kuvauksesta ja editoinnista vastasi 

SOLIA:n 
välineiden 
käyttöohjeet 
nettiin

media-alan kouluja käynyt ensimmäi-
sen vuosikurssin apuvälineteknikko-
opiskelija Taneli Kaalikoski.

– Projektia oli innostava tehdä, kun 
tiesi, että videot tulevat oikeasti johon-
kin käyttöön, totesivat opiskelijat Ve-
ronica Kurvinen ja Nena Surakka.

Toiveissa on, että projektia voidaan 
jatkaa tulevaisuudessa seuraavien 
vuosikurssien kanssa, jotta kaikista 
SOLIA:n välineistä saadaan ohjeet net-
tiin.

– Työelämän kanssa tehdyt projektit 

ovat parhaita oppimisen paikkoja op-
pilaille, totesi apuvälinetekniikan opet-
taja Tomi Nurminen.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää yh-
dessä yhteistyötahojen kanssa kaikille avoimen Kunto-
keikka-liikuntatapahtuman lauantaina 6. syyskuuta 2014 
klo 12.00–16.00 Kuopiossa. Koko perheen yhteinen tapah-
tumapäivä järjestetään Humanistisen ammattikorkeakou-
lun Humakin Kuopion kampuksella (Kansanopistontie 32).

Kuntokeikka tarjoaa innostavaa tekemistä kaikenikäisille 
perheenjäsenille. Tapahtumassa pääsee tutustumaan eri-
laisiin matalankynnyksen lajeihin, kuten puhallustikkaan, 
bocciaan ja keilailuun. Kokeiltavina on runsaasti erilaisia lii-
kunnan apuvälineitä.

Kuntokeikka on VAU:n syyskuun Kuntokuu-kampanjan 
liikunnallinen starttipäivä. Jaossa on maksuttomia Kunto-
kuu-materiaaleja.

Osallistumismaksu: 15 euroa/perhe, sisältää lounaan 
kaikille perheenjäsenille.

Ilmoittautumiset 29.8. mennessä: Jonna Suhonen,  
jonna.suhonen@kvtl.fi, puh. 0207 718 253.

Yhteistyössä: TATU ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto, VLK 
ry:n Kuopion toimikunta, Savon YTRY ja Kuopion Humakin 
opiskelijat.

Kuntokuu on helmi- ja syyskuussa järjestettävä omaehtoi-
sen liikkumisen seuraamiseen kannustava harrasteliikunta-
kampanja, johon jokainen voi osallistua liikunnan tasosta 
riippumatta.

Kuntokuussa täytetään kuntokorttia, johon merkitään 
kuukauden liikuntasuoritukset. Kuntokortin palauttamalla 
osallistuu samalla Kuntokuu-arvontaan. VAU:n jäsenyhdis-
tykset ja -seurat sekä Ammattiopisto Luovin yksiköt voivat 
tilata kuntokortteja jäsenilleen VAU:n toimistolta: puh. 044 
752 9360, toimisto@vammaisurheilu.fi

Kuntokuuhun – ja arvontaan – on helppo osallistua myös 
netissä, osoitteessa www.kuntokuu.fi, jossa voi rekisteröityä 
sähköisen kuntokortin käyttäjäksi. Netissä kuntokorttia on 
helppo täyttää, eikä korttia tarvitse erikseen palauttaa mi-
hinkään. Kuntokortin käyttäjäksi rekisteröitymällä osallistuu 
samalla arvontaan.

Lisätiedot: www.kuntokuu.fi

Koko perheen 
Kuntokeikka-tapahtuma 
Kuopiossa 6.9.

Syyskuu on Kuntokuu

Näppäile nettiin
Ohjevideot: www.youtube.com 
(hakusanat: SOLIA vammaisurheilu)

Lisätiedot apuvälineteknikoiden 
opetuksesta Metropoliassa:
www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/
hyvinvointi-ja-toimintakyky/apuvali-
netekniikka
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Utförsåkaren Katja Saarinen avslutade sin 
tävlingskarriär med de paralympiska spelen i 
Sotji, men arbetet inom idrotten är allt annat 
än över. Utvecklingschefen för Finlands Para-
lympiska Kommitté vet att vägen till toppen 
finner man inte genom att följa andra, utan 
endast genom att följa sin egen väg.

Saarinens väg till skidbacken följde i pap-
pas och storebrors skidspår. Den unga flick-
ans bekymmersfria lopp fick ett plötsligt av-
brott på grund av en benamputation. Trots 
att hon måste avstå från sitt ena ben, förlo-
rade hon inte sina färdigheter att åka slalom.

– I vår familj tänkte vi aldrig på vad man 
inte kan göra, utan på vad man kan göra, 
minns Saarinen.

Som representant för Finlands alpina 
landslag deltog Saarinen i de paralympiska 
spelen i Salt Lake City år 2002. Nu när den 
aktiva karriären är slut har Saarinen åkt i fyra 
paralympiska spel och i ett flertal internatio-
nella och nationella tävlingar.

I fortsättningen fokuserar Saarinen på sitt 
arbete som utvecklingschef för Finlands Pa-
ralympiska Kommitté. Vid sidan av den in-
hemska idrottsverksamheten arbetar Saari-
nen även som medlem i den Internationella 
Paralympiska Kommitténs, IPC:s Idrottsråd. 
Saarinens arbete på idrottens fält är alltså allt 
annat än över.

Trots att den integrerade alpingruppen 
inte alltid kunde erbjuda önskad kamrat-
grupp, möjliggjorde en god tränare och fort-
satt träning att Saarinen nådde upp till täv-
lingsnivå. Saarinens önskan är att en sådan 
möjlighet också kunde öppnas för fler unga 

En målmedveten idrottare

En lagspelare och individuell 
idrottare i samma paket
Johannes Siikonen förbereder sig sam-
tidigt för EM-tävlingarna i CP-fotboll och 
VM-tävlingarna i handikappgolf. Det är 
följden av mentaliteten ”gör det inte, om 
du inte gör det på allvar”.

Fotbollen kom först in i Siikonens liv. 
Spelen på gårdsplanen och broderns fot-
bollsintresse utvecklades till regelbundna 
träningar 1995 då han började spela i fot-
bollsskolan för specialgrupper.

Till en början hade han förutfattade me-
ningar om golf.

– Jag tänkte att äsch golf, det är nog ett 
spel för yuppier, minns Siikonen.

Ursprungligen var det meningen att 
golfen för Siikonen skulle vara en bigren 
till fotbollen, men så småningom blev trä-
ningarna och spelen allt mer målinriktade.

Idrottare delas ofta grovt in i individuella 
idrottare och lagidrottare. Det sägs att en 
individuell idrottare bäst kan fungera som 

målvakt i en lagsport eller som en själv-
isk anfallsspelare, en lagidrottare påstås 
igen bli förtvivlad över den ensamma trä-
ningspärsen i individuella grenar.

Det verkar ändå som om Siikonen har 
lyckats med att förena dessa båda rol-
ler. Han har tagit med de bästa delarna av 
båda grenarna.

– Det goda med individuell idrott är för-
stås att endast du själv kan inverka på slut-
resultatet. Om du inte har tränat tillräck-
ligt, kan du bara skylla dig själv.

I lagidrotten igen är den sociala sidan 
något mycket viktigt. Visserligen är den so-
ciala sidan också stark i golf och därför är 
golf också en bra individuell gren.

För Siikonen innebär 2014 en rätt så stor 
balansgång mellan de två grenarna. I maj 
deltog han i EM-tävlingarna i handikapp-
golf i Storbritannien, i juli deltar han i EM-
tävlingarna i CP-fotboll i Portugal och i ok-

tober i VM-tävlingarna i handikappgolf i 
Japan.

– Så här har det nog aldrig tidigare varit, 
säger Siikonen.

idrottare som är intresserade av en tävlings-
karriär. Klyftan mellan toppnivå och amatör-
nivå är stor, och det finns mycket arbete att 
utföra för att kunna erbjuda möjligheter till 
regelbundna träningar.

Efter tävlingarna i Sotji valdes Saarinen till 
medlem i IPC:s Idrottsråd. I praktiken innebär 
arbetet att fungera som informationskanal 
mellan IPC, grenförbunden och idrottarna, 
men arbetet möjliggör även påverkan på 
verksamheten på den internationella para-

lympiska arenan.
Arbetet i IPC pågår till följande paralym-

piska vinterspel, det vill säga till 2018. Målen 
är återigen högt uppställda och efter fyra år 
önskar Saarinen att klassificeringssystemet, 
som starkt definierar handikappidrotten, har 
utvecklats såväl hemma som utomlands.

– Min önskan är att vi efter fem år har värl-
dens bästa klassificeringssystem här i Fin-
land, som är modell också för utlandet, sum-
merar Saarinen.

ÖVERSÄTTNING AV SVENSKA SIDOR ÅSA ÖHRMAN
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Gymnastikklubben SC Vantaa sökte fritids-
motionärer till sin specialgrupp i gymnas-
tik. Down-flickan Saga Hänninen och hen-
nes familj sökte en grupp där Saga kunde 
gymnastisera. Våren 2014 fann de två var-
andra.

Gymnastikklubben Sport Club Vantaa 
håller upp till 600 barn och ungdomar i när-
området i rörelse, trots att klubben har en-
dast sex år på nacken. I klubben kan man 
börja med laggymnastik redan som treår-
ing. Det finns olika slag av fritidsmotions- 
och familjemotionsgrupper redan för barn 
från ett år framåt.

För SC Vantaa hade det redan en längre 
tid varit en stor utmaning att bilda ett lag i 
laggymnastik för flickor i behov av särskilt 
stöd.

För drygt ett halvt år sedan hade klubben 
redan ordnat med lokaliteter och instruk-
törer som var redo att ta sig an en special-
grupp, men det tycktes inte finnas fritids-
motionärer någonstans, trots all reklam 
och marknadsföring och alla kontakter 
med aktörer och föreningar i närområdet.

Men sedan kom äntligen dagen då det till 
ungdomschefen Mari Mieskonens e-post 
kom en förfrågan om gymnastik för spe-
cialgrupper. Den 13-åriga esbobon Saga 
Hänninens mamma hade hittat SC Vantaa 
med hjälp av en sökning på nätet. Famil-
jens dröm var att få en tränare för Saga som 
kunde verka som instruktör i Special Olym-
pics program i rytmisk gymnastik.

– Nu har Saga och jag arbetat sedan vå-
ren och programmet har framskridit en hel 

del. Det har varit fint att arbeta tillsammans 
med Saga och lära känna henne, berättar 
tränaren Mieskonen.

Sagas första tävling gick av stapeln i Ki-
sakallion urheiluopisto den 10 maj, där det 
ordnades Special Olympics tävlingar i ryt-
misk gymnastik. Saga vann bollprogram-
met på ett imponerande sätt.

SC Vantaa tar med öppna armar emot alla 
intresserade barn och ungdomar till grup-
pen. Verksamheten i gruppen formas enligt 
deltagarna. De som är villiga får tävla eller 
bekanta sig med grenen och utöva den om 
de så önskar.

Närmare information: SC Vantaa, Mari 
Mieskonen, tfn 040 821 37 09, mari.miesko-
nen@scvantaa.fi

Publiken kommer att ha sin egen roll i VM-
tävlingarna i goalball i Hagalund i Esbo 
30.6–5.7. Och det innebär inte att endast 
högljutt heja på de egna spelarna.

Föreställ er följande situation: VM-fina-

Drömmen som gick i uppfyllelse

Info
VM-tävlingar 
i goalball 
30.6–5.7.2014
– Spelas i Esbo i Tapiolan urheiluhalli 
och Summahalli.
– 16 lag för herrar och 12 lag för damer, 
under tre speldagar upp till 102 match-
er.
– Fritt inträde till kvalmatcherna (mån. 
30.6–tors. 3.7).
– Till matcherna som ordnas under de 
två sista speldagarna kan man köpa en 
biljett som kostar 20 euro, som ger in-
träde till alla matcher under fredagen 
och lördagen. Biljetter kan beställas på 
förhand eller köpas på platsen.
– Närmare information om biljettbe-
ställningar: VAU, Anu Boman, anu.bo-
man@vammaisurheilu.fi,
tfn 044 361 33 22. 
– VM-tävlingarnas webbplats: 
www.goalball2014.fi

Tystnad kan vara guld
 i VM-tävlingarna i goalball

len mellan Finland och Kina i goalball för 
kvinnor har fått förlängd tid efter oavgjord 
match i Hagalund i Esbo lördagen den 5.7.

Nästa mål avgör. Finlands Katja Heik-
kinen kastar. En kinesisk spelare parerar 

med kroppen, men endast delvis. 
Bollen ändrar riktning och rör sig 
långsammare. Den rullar obevek-
ligt mot målet och den kinesiska 
trion har förlorat bollen.

Idrottshallen i Hagalund är 
packad med åskådare, av vilka 
största delen självfallet stöder 
hemlaget Finland. Varje seende 
åskådare kan konstatera att bol-
len kommer att rulla över mållin-
jen.

Först hörs ett enskilt rop, sedan 
exploderar nästan hela läktaren i 
vrål. Finland är världsmästare!

Förutom att det inte stämmer. 
Inte förrän bollen har passerat 
mållinjen och domaren har blåst 
i sin visselpipa som ett tecken på 
mål.

Heikkinen, som har represente-
rat landslaget sedan 1990-talet, 
berättar att mål faktiskt har un-
derkänts på grund av att publiken 
har börjat fira målen innan spelet 
har blåsts av. Då en match i goal-
ball pågår, förutsätts fullständig 
tystnad av alla i spelhallen.

– Min önskan är att man i pu-
bliken alltid skulle orka vänta tills 
domaren har blåst i sin visselpipa 

att ett mål har gjorts, vädjar Heikkinen till 
åskådarna.

Man måste ändå inte vara helt tyst under 
en match i goalball.

– Allmänt taget tycker spelarna om att 
publiken deltar och reagerar... Efter att spe-
let har blåsts av, tillägger hon.

ÖVERSÄTTNING AV SVENSKA SIDOR ÅSA ÖHRMAN
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Anna Pasasen edustama helsinkiläinen Roosters sijoittui kuudenneksi pyörätuolirugbyn kansainvälisen Bernd Best -turnauksen Cham-
pions Leaguessa Saksan Kölnissä. 
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VAU:n uutisia 

Liikuntavastaavat 
– missä olette?
VAU:n jäsenistö koostuu yhdistyksistä ja seuroista, eli 
henkilöjäsenyyttä ei ole. Jäsenyhdistyksissä on useim-
missa nimetty liikuntavastaava, jonka rooli voi olla hy-
vinkin erilainen yhdistyksestä riippuen. Liikuntavastaava 
voi ohjata, tiedottaa liikuntatapahtumista ja -vuorois-
ta, varata tiloja, ottaa postia vastaan, tehdä yhteistyötä 
kunnan ja muiden yhdistysten kanssa jne. Joissakin yh-
distyksissä liikuntavastaavan tilalla tai apuna on liikun-
tatoimikunta, jolloin liikunta-asiat eivät ole vain yhden 
henkilön takana. 

Liikuntavastaavat ovat myös tärkeä linkki VAU:hun. 
Niinpä VAU on järjestänyt liikuntavastaaville koulutus-
ta. Koulutukset ovat maksuttomia ja niitä on järjestetty 
alkuvuoden aikana. Paikkakuntia on valittu kattavasti 
ympäri Suomea. Koulutuksissa on käyty läpi VAU:n ajan-
kohtaisia asioita sekä pohdittu liikunnan roolia ja merkit-
tävyyttä yhdistyksissä sekä pohdittu vinkkejä talouteen, 
organisointiin ja jäsenistön houkuttelemiseen liikunnan 
pariin. Koulutuksissa on myös kokeiltu eri liikunta-aktivi-
teetteja käytännössä.

Mutta mitä tapahtui vuoden 2014 liikuntavastaavakou-
lutuksille? Koulutuksia oli suunniteltu Lappeenrantaan, 
Kemiin, Jyväskylään ja Poriin. Vain Lappeenranta toteu-
tui. Nyt kysynkin: Missä olette liikuntavastaavat? Edel-
lä mainittujen paikkakuntien ympäristössä on useita 
VAU:n jäsenyhdistyksiä ja -seuroja. Koulutuspaikkakun-
nista ja -ajoista tiedotettiin hyvissä ajoin vuoden 2013 
viimeisessä jäsenkirjeessä.

Olisimme VAU:ssa halukkaita kuulemaan ja saamaan 
ideoita siitä, mitä liikuntavastaavat tarvitsevat ja halu-
avat ja miten tavoitamme heidät paremmin. Viestit voi 
laittaa allekirjoittaneelle. Tätä kaikkea pohtien ja yhtey-
denottoja odotellen!

Liikkuvaa kesää!

Tapahtumakoordinaattori Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

Tiinaa harmittaa.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Ilo liikkua -ohjelma 
kouluttaa vertaisohjaajia eli iloliikuttajia. Vertaisliikuttajat ovat 
nimensä mukaan vertaisia, itsekin tavalla tai toisella kropassaan 
rempat ja rajoitteet kokeneita. Iloliikuttajat ohjaavat helposti so-
vellettavaa liikuntaa, johon kaikki voivat osallistua. Jokainen oh-
jaa omalla tasollaan ja taitojensa mukaan. 

Jos olet kiinnostunut ohjaamaan, oppimaan ja innostamaan muita 
liikkumaan, niin lähde koulutukseen iloisten liikkujien pariin. Koulu-
tus järjestetään 7.–9. marraskuuta 2014 Oulussa. Paikka tarkentuu 
lähempänä.

Koulutusviikonloppu maksaa 95 euroa. Hinta sisältää täysihoidon, 
materiaalin ja ohjauksen. Matkoista aiheutuvat kulut osallistujat mak-
savat itse. Paikkoja rajoitetusti!

Haku koulutukseen tapahtuu vapaamuotoisella kirjoituksella, jo-
hon tulee kertoa itsestäsi, liikunnan harrastamisesta ja mihin VAU:n 
jäsenyhdistykseen kuulut. Kirjoitukset tulee lähettää viimeistään 
18.10.2014 mennessä. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Tiina Siivonen, Radiokatu 20, 5krs., 
00240 Helsinki, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, puh. 040 833 4869

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää maksuttoman 
seminaarin vammaisurheilun ja erityisliikunnan paikallisesta toimin-
nasta perjantaina 5. syyskuuta 2014 Kuopiossa, Pohjois-Savon opis-
tolla (Kansanopistontie 32).

Seminaari on tarkoitettu kaikille VAU:n jäsenyhdistyksille sekä 
muille paikallisille yhdistystoimijoille, kuntatoimijoille, urheilu-
seuroille, liikunnanohjaajille ja opiskelijoille. Seminaarin päät-
teeksi järjestetään Motoasemat-koulutus, jossa opitaan to-
teuttamaan ja ohjaamaan kuusi erilaista motoristen taitojen 
kehittymiseen tähtäävää liikunnallista harjoitteluasemaa.

Ohjelma
09.00 Aamukahvi ja seminaarin avaus, Anu Hämäläinen, VAU
09.30 Paikallisten yhdistysten ja seurojen puheenvuorot
– Kehitysvammaisten Tukiliiton Suonenjoen paikallisyhdistys, 
   Paula Pakarinen
– Salibandyseura SB Welhot, Jari Keinänen
10.30 Erityisliikunta Kuopiossa, Päivi Partanen, 
Kuopion erityisryhmien liikunnanohjaaja
11.15 Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA
11.45 Seminaarin päätös
13.00 Motoasemat-koulutus, Anu Hämäläinen

Aamupäivän seminaari on maksuton. Iltapäivällä järjestettävä Mo-
toasemat-koulutus maksaa 10 euroa/hlö (sisältäen Motoasemat-op-
paan). Ilmoittaudu ajoissa, sillä paikkoja seminaariin on rajoitetusti.

Ilmoittautumiset 22.8. mennessä ja lisätiedot: Anu Hämäläinen, 
puh. 044 752 9373, anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi

Yhteistyössä: TATU ry ja Kehitysvammaisten Tukiliitto

Paikallista toimintaa! -seminaari 
Kuopiossa 5.9.

Vertaisohjaaja-
koulutus Oulussa 
7.–9.11.
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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



VAU TIEDOTTAA56

KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA

BOCCIAN ULKOKENTTIEN SM-KILPAILUT  
(HENK.KOHT.)
Tampereen Seudun Invalidit ry järjestää boccian ulkokentti-
en henkilökohtaisten sarjojen SM-kilpailut 12.–13. heinäkuu-
ta 2014 Tampereella, Pyynikin urheilukentän tekonurmella (F.E. 
Sillanpäänkatu). Kilpailut alkavat lauantaina klo 10.00 ja jatku-
vat sunnuntaina klo 9.00.
Osanottovarmistukset alkavat lauantaina klo 9.00. Varmistuk-
sen yhteydessä luokkiin 1–3 kuuluvien hyvityspisteiden merkit-
seminen.
Sarjat: luokat 1–3, yleinen, naiset, seniorit.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pelaaja, maksetaan Tampereen 
Seudun Invalidien tilille 114630-871571
Ilmoittautumiset 23.6. mennessä: Tampereen Seudun Invali-
dit ry, Lasse Mäkinen, puh. 0400 727 898 tai teemu.makinen2@
gmail.com
Majoitus: Scandic Hotel Rosendahl (Pyynikintie 13, puh. (03) 
244 1111, rosendahl@scandichotels.com). Varattuna pe-la 10 
kahden hengen huonetta ja la-su 20 kahden hengen huonetta. 
Huoneen hinta 120 euroa/vrk. Yksi huone on esteetön.
Huoneet on varattava hotellista itse, varaukset voimassa 27.6. 
asti. Varattaessa on ilmoitettava varauskoodi SMB110714
Kilpailupaikalla puffetti ja arpajaiset. Omat pallot ja mittatikut 
mukaan.
Kilpailuissa paikalla myös Teuvo Hakanen, jolta voi ostaa ulko-
palloja (puh. 0400 835 465, hakanen65@gmail.com).

BOCCIAN VAASA-OPEN (PARI) 
Vaasan avoimet boccian parikilpailut järjestetään lauantaina 
19. heinäkuuta 2014 klo 9.00 alkaen Vaasan pesäpallokentällä.
Sarjat: Yleinen, naiset (hyvityispisteet eivät ole käytössä).
Osallistumismaksu: 15 euroa/pari, maksetaan Vaasanseudun 
Invalidien tilille FI27 5670 0820 0574 85
Ilmoittautumiset 15.7. mennessä: Martti Kujanpää, puh. 0400 
860 164, kujanpaa.martti@netikka.fi.
Kilpailupaikalla myynnissä makkaraa ym. Lisäksi arpamyynti. 
Omat pallot ja mittatikut mukaan.

PORI PARI -BOCCIAKILPAILU 
Porin Seudun Invalidit ry järjestää avoimet Pori Pari -bocciakil-
pailut lauantaina 2. elokuuta 2014 klo 9.00 alkaen Pomarkun 
urheilukentällä (Kivijärventie 1).
Sarjat: Yleinen, naiset, luokka 1–3 (hyvityspisteet käytössä)
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, maksetaan Porin Seudun 
Invalidit ry:n tilille FI8957006440009859
Ilmoittautumiset 28.7. mennessä: Seppo Vuorela, puh. 050 
566 7846, vuorela.seppo@hotmail.com
Kilpailupaikalla kahvila, ruokailumahdollisuus ja arpoja. Omat 
pallot ja mittatikut mukaan.

II HAKA-BOCCIA (PARI)
Harjavallan Haka järjestää toiset avoimet Haka-Boccia -parikil-
pailut lauantaina 16. elokuuta 2014 klo 9.00 alkaen Harjaval-
lassa, Honkalan urheilukeskuksessa. Osanoton varmistus kisa-
paikalla viimeistään klo 8.30.
Sarjat: Naiset ja Yleinen.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan 8.8. mennes-
sä Harjavallan Hakan tilille Satakunnan Osuuspankki Harjaval-
ta: FI19 5037 0540 0013 40. Ei myöhästyneitä ilmoittautumisia 
eikä osanottomaksuja kilpailupaikalla.
Ilmoittautumiset 8.8. mennessä ja lisätiedot: Harjavallan 

Haka, Simo Suomi, simo.suomi@mbnet.fi, puh. 040 823 8871 tai 
harjavallan.haka@gmail.com
Kisapaikalla on buffetti (myös keitto).

LEMPÄÄLÄ-BOCCIA (JOUKKUE)
Lempäälän Eläkkeensaajat ry järjestää avoimet boccian jouk-
kuekilpailut lauantaina 13. syyskuuta 2014 klo 9.00 alka-
en Lempäälässä, Kuljun koulun liikuntahallissa (Tampereentie 
262).
Sarjat: yleinen, naiset. Jos naisten sarjaan ilmoittautuu vähem-
män kuin kuusi joukkuetta, ne siirretään yleiseen sarjaan.
Osallistumismaksu: 18 euroa/joukkue ja se tulee suorittaa il-
moittautumisen yhteydessä tilille FI2742520010051255
Ilmoittautumiset kirjallisesti 8.9. mennessä: Lempäälän Eläk-
keensaajat ry, Lasse Mäkinen, Tampereentie 480, 33880 Lem-
päälä tai mjalmakinen(at)gmail.com
Lisätiedot: Lasse Mäkinen, puh. 0400 727 898
Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailuun ja kahviin. Omat 
pallot ja mittatikut mukaan.

NOKIA-BOCCIA (PARI)
Nokian Invalidit ry järjestää kaikille avoimet boccian parikilpai-
lut lauantaina 27. syyskuuta 2014 klo 9.00 alkaen Nokian pal-
loiluhallilla (Kankaantaankatu 4).
Sarjat: yleinen, naiset ja luokkien 1–3 pelaajien sarja. Hyvitys-
pisteet ovat käytössä luokan 1–3 pelaajille. Luokkien 1–3 pelaa-
jien 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 
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 mittatikut 
mukaan.

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 mittatikut 
mukaan.
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ISTUMALENTOPALLO

ISTUMALENTOPALLON BEACH VOLLEYN SM-
TURNAUS
Rautavaaran Invalidit ry:n istumalentopalloilijat ja Rautavaaran 
Raiku ry:n lentopalloilijat järjestävät 18. Rautavaara Beach Vol-
ley 3 vs. 3 -turnauksen lauantaina 5. heinäkuuta 2014 Rauta-
vaaran monitoimitalon ulkokentillä. Turnaus on samalla kesän 
2014 virallinen SM-turnaus. Pelit alkavat lauantaina klo 10.00 
tai 11.00 joukkueiden määrästä riippuen.
Sarjat: miehet ja naiset. Turnauksessa ei noudateta vammaluo-
kittelua.
Turnauksessa käytetään kotimaisia istumalentopallon beach 
volleyn sääntöjä ja kilpailumääräyksiä.
Osallistumismaksu: 50 euroa/joukkue, suoritetaan kilpailu-
paikalla ilmoittautumisen vahvistamisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset 23.6. mennessä ja lisätiedot: Pauli Hakkarai-
nen, pauli.hakkarainen@rautavaara.fi. Ilmoittautumisen yhte-
ydessä tulee antaa seuraavat tiedot: joukkueen nimi, pelaaja-
luettelo sekä yhteystiedot (nimi, puh., sähköposti).
Majoitusvaihtoehtoja mm. Hotelli-ravintola Tiillikka, www.tii-
likka.fi ja Metsäkartano, www.metsakartano.com (27 km peli-
paikalta).

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

KEILACUP 2014–2015, 1. OSAKILPAILU 
Keilacupin kauden 2014–2015 ensimmäinen osakilpailu järjes-
tetään lauantaina 20. syyskuuta 2014 klo 10.00 alkaen Salon 
keilahallissa (Pormestarinkatu 5). Kilpailussa heitetään kuusi 
sarjaa rataa vaihtamatta.
Kilpailuluokat: A, B, C, D, E ja F
Osallistumismaksu: 21 euroa/keilaaja, maksetaan 12.9. men-

nessä tilille FI36 4327 2120 0008 27
Ilmoittautumiset 12.9. mennessä: Mauno Sirviö, puh. 0400 
544 178, mauno.sirvio@pp1.inet.fi tai mauno.sirvio@onerva.fi
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus. Ruokailusta on ilmoitet-
tava ilmoittautumisen yhteydessä. Ruokailun hinta 10 euroa. 
Lisätiedot ruokailusta: Hannu Riihimäki, puh. 044 516 4394.

KEILACUP 2014–2015, 2. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2014–2015 toinen osakilpailu järjestetään 
lauantaina 18. lokakuuta 2014 klo 10.00 alkaen Vaasan kei-
lahallissa (Ruutikellarintie 2). Kilpailussa noudatetaan kauden 
2014–2015 sääntöjä. Kaikilla näkövammaisilla keilaajilla tulee 
olla voimassa oleva luokitus B1–B4.
Kilpailuluokat: A, B, C, D, E ja F.
Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa, rataa vaihtamatta. Jokaisen 
luokan kolme parasta palkitaan.
Klpailumaksu: 26 euroa/keilaaja, maksetaan yhdistyksittäin 
3.10. mennessä Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n tilille FI39 
800 019 00 652 885
Ilmoittautumiset 3.10. mennessä: Ritva Peltokanas, Itäkun-
nantie 2, 68660 Pietarsaari, puh. 0500 159 339, ritva.peltokan-
gas@multi.fi tai ritva.peltokangas@pp.nkl.fi.
Ilmoittautumisessa tulee olla keilaajan nimi ja kilpailuluokka 
sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
Lisätiedot: Ritva Peltokangas, puh. 0500 159 339 tai VAU, Maa-
rit Kaari, puh. 0400 543 430.

MAALIPALLO

MAALIPALLON SMY CUP 2014
Suomen Maalipalloyhdistys järjestää yhteistyössä Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa kaikille avoimen 
SMY Cup 2014 -turnauksen lauantaina 16. elokuuta 2014 klo 
11.00 alkaen Espoossa, Leppävaaran urheiluhallilla (Veräjäpel-
lonkatu 6).
Mikäli pelaajia tulee riittävästi, turnaus jaetaan kahteen sarja-
tasoon, A- ja B-sarjaan, pelaajien taitojen mukaisesti. Pelaajat 
saavat itse valita sarjatasonsa. Sarjatasovalinta tulee ilmoittaa 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
Mikäli pelaajia tulee niin vähän, että kahta sarjaa ei voida muo-
dostaa, turnaus pelataan yhtenä sarjan, jossa joukkueet muo-
dostetaan tasapuolisesti A- ja B-tason pelaajista. Pelijärjestel-
mä ja joukkueet julkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Osallistumismaksu: 20 euroa/pelaaja. Suomen Maalipalloyh-
distyksen kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneilta jäsenil-
tä maksu on 5 euroa/pelaaja. Osallistumismaksu maksetaan 
8.8. mennessä Suomen Maalipalloyhdistys ry:n tilille: FI65 5780 
4120 0204 14. Turnausmaksun viestikenttään ”SMY Cup 2014” 
sekä pelaajan nimi.
Pelioikeus on vain niillä, jotka ovat ilmoittautuneet ja maksa-
neet turnausmaksun annetussa määräajassa. Turnausmaksua 
ei palauteta, vaikka pelaaja jäisi pois turnauksesta.
Ilmoittautumiset 1.8. mennessä ja lisätiedot: Erkki Miinala, 
puh. 044 291 2126, erkki.miinala@annapura.fi

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

Tulokset ovat myös tilattavissa kilpailujärjestäjältä tai
VAU:n toimistolta.
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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 
Harri Isomäki
puh. 050 557 5585
harri.isomaki@
vammaissulkapallo.fi

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 kesä-lokakuu
E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Kesäkuu
20.–22.6. Triathlonin EM-kilpailut (L) Kitzbühel, Itävalta
24.–27.6. Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun PlayCity-lastenkaupunki 
(E, K, L, N) Kauhajoki
26.6.–6.7. Maalipallon MM-kilpailut (N) Espoo
28.6. II Eurajoki-Boccia (pari) (E, K, L, N) Eurajoki
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

Heinäkuu
2.–5.7. Maalipallon MM-kilpailujen Tapahtumatori (E, K, L, N) Espoo
4.–6.7. Uinnin Grand Prix Challenge -kilpailu (E, K, L, N) Espoo
4.–6.7. Boccian ulkokenttien SM-kilpailut (pari, joukkue) (L) 
Lappeenranta
5.7. Istumalentopallon beach volley SM-turnaus (L) Rautavaara
11.–13.7. Sokkopingiksen kansainvälinen joukkueturnaus (N) Vilna, 
Liettua
5.–12.7. Tarkkuussuunnistuksen MM-kilpailut (L) Lavarone, Italia
12.7. III Keuruu-Boccia (pari) (E, K, L, N) Keuruu
12.–16.7. Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailut (E) Vilna, Liettua
17.–26.7. Ampumaurheilun IPC MM-kilpailut (L) Suhl, Saksa
19.7. Boccian I Vaasa-Open (pari) (E, K, L, N) Vaasa
19.–20.7. Istumalentopallon 22. Marjola Beach Volley -turnaus (L) 
Lappeenranta
22.7. Kahvi-Boccia (pari) (E, K, L, N) Rauma
23.7.–2.8. CP-jalkapallon EM-kilpailut (L) Maia, Portugali
26.7. Härmä-Boccia (pari) (E, K, L, N) Kauhava
26.7.–3.8. Vammaisjousiammunnan EM-kilpailut (L) Nottwill, Sveitsi
29.7.–1.8. Keski-Pohjanmaan Liikunnan JukuJuku-leiri (E, K, L, N) 
Kalajoki

Elokuu
1.–10.8. Pyörätuolirugbyn MM-kilpailut (L) Odense, Tanska
2.8. Boccian Pori Pari -kilpailu (pari) (E, K, L, N) Pori
2.8. Erityisryhmien jalkapallon SM-sarjan 2. osaturnaus ja avoin 
Pelikaverit-sarja (K, L) Lahti
2.8. Istumalentopallon 5. Helsinki Metropolitan Open Beach Volley 
-turnaus (L) Helsinki
4.–8.8. Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun Sporttileiri (E, K, L, N) 
Tuusula
4.–10.8. Vammaisuinnin IPC EM-kilpailut (L, N) Eindhoven, Hollanti
6.–8.8. Eläkkeensaajien Keskusliiton boccian SM-kilpailut (joukkue) (E, 
K, L, N) Virrat
6.–10.8. Pyörätuolirugbyn MM-kilpailut (L) München, Saksa
13.–17.8. Sokkopingiksen EM-kilpailut (N) Tukholma, Ruotsi
16.8. II Haka-Boccia (pari) (E, K, L, N) Harjavalta
16.8. Likkojen Lenkki (E, K, L, N) Oulu
16.8. Maalipallon SMY Cup 2014 -turnaus (N) Espoo
16.8. Törnävä-Boccia (pari) (E, K, L, N) Seinäjoki
16.8. Tarkkuussuunnistuksen SM-preo ja SM-tempo (E, K, L) Kaustinen
16.–23.8. Elinsiirron saaneiden ja dialyysipotilaiden EM-kilpailut (E) 
Krakova, Puola
18.–23.8. Yleisurheilun IPC EM-kilpailut (L, N) Swansea, Iso-Britannia
23.8. Kesä-Boccia (pari, joukkue) (E, K, L, N) Kurikka
25.–28.8. Eläkkeensaajien Keskusliiton boccian Ulkomaan-turnaus 
(joukkue) Otepää, Viro
26.–27.8. Kahdeksannet Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä
28.8.–1.9. Vammaispyöräilyn MM-kilpailut (L, N) Greenville, USA

Syyskuu
5.9. Paikallista toimintaa! -seminaari, Kuopio
5.9. Motoasemat-koulutus, Kuopio
6.9. Kuntokeikka-liikuntatapahtuma (E, K, L, N) Kuopio
6.9. Aloittelevien Sporttiskerho-ohjaajien koulutus, Kuopio

Palveluumme  
kuuluu 

lehtien  
ilmoitusmyynti

n
ilmoituksien  

laskutus
n

painotuotteiden  
koko 

 tuotantoprosessi 

Suunnittelu ja taitto  
– aina yhdistyksen  
toiveen mukaisesti.

Malminkaari 23 A | 00700 Helsinki | puh. 09 782 097 
www.scanetto.fi

Vapaudenkatu 36, Jyväskylä
Lippumyymälä suljettu 4.8. asti,
kesän ajan liput Lippupisteestä.

Liput 36 € / 34 € / 28 € - kysy ryhmätarjousta!
ENSI-ILTA
6.9.2014

Musiikki ja laulujen sanat

Perustuu JEAN POIRET’n näytelmään LA CAGE AUX FOLLES

Teksti
JERRY HERMAN HARVEY FIERSTEIN

Ohjaus Timo Rissanen • Koreografia Sari Louko • Kapellimestari Lasse Hirvi

Musikaalikomedia jossa on suuri sy
dän  

Liikunnallista kesää!

6.–15.9. Vammaispöytätenniksen MM-kilpailut (L) Peking, Kiina
7.9. Boccian X Kivikylä-turnaus (joukkue) (E, K, L, N) Rauma
8.–21.9. Vammaispurjehduksen ISAF MM-kilpailut (L) Santander, 
Espanja
9.–14.9. Vammaissulkapallon EM-kilpailut (L) Murcia, Espanja
13.9. Lempäälä-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) Lempäälä
13.–14.9. Vammaisyleisurheilun SM-kilpailut (E, K, L, N) Kirkkonummi
13.–20.9. Special Olympics Euroopan Kesäkisat (K) Antwerpen, Belgia
14.–19.9. Vammaisgolfin MM-kilpailut (L) Karuizawa, Japani
16.9. III Kasperi-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) Seinäjoki
19.–28.9. Boccian MM-kilpailut (L) Peking, Kiina
20.9. Keilacup 2014–2015, 1. osakilpailu (E, K, L, N) Salo
27.9. Istumalentopallon Suomen Cup -turnaus (L) Jyväskylä
27.9. Nokia-Boccia (pari) (E, K, L, N) Nokia
28.9. Nokia-Boccia (henk.koht.) (E, K, L, N) Nokia
29.9.–2.10. Soveltavan liikunnan EUCAPA 2014 -kongerssi, Madrid, 
Espanja

Lokakuu
3.10. Ruska-Boccia (pari) (E, K, L, N) Seinäjoki
4.–5.10. Sherbornea ja psykomtoriikkaa II -seminaari, Tampere
11.10. XII Teuva-Boccia (henk.koht.) (E, K, L, N) Teuva
13.–15.10. Eläkkeensaajien Keskusliiton boccian SM-kilpailut (pari) (E, 
K, L, N) Virrat
18.10. Keilacup 2014–2015, 2. osakilpailu (E, K, L, N) Vaasa
18.10. VAU-työpaja 4a: Liikuntaa kaikille/Ohjaajana toimiminen, 
Kouvola
18.10. Motoasemat-koulutus, Kouvola
21.10. Vaasa-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) Vaasa
25.10. XXXVI Lasikaupunki-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) Riihimäki


