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Teneriffalla, Lanzarotella ja Fuengirolassa

Savoyn tanssiaiset –operetti 
Tallinnassa 
• 1. – 2.11. ja 29. – 30.11.  ........................................135,-
Sarah Brightmanin konsertti
Tallinnassa • 21. – 22.11. alk.  ......150,-
Roxette Tallinnassa
• 23. – 24.11. .............................................................................................155,-
Varsova 
• 28. – 30.11. ja 5. – 7.12.  ..................................................495,-
Salzburg • 4. – 7.12.  .............................................1.095,-
Rooma  • 4. – 7.12.  .................................................................895,-
Berliini  • 4. – 7.12.  ...................................................................795,-
Evita-musikaali Tallinnassa 
• 6. – 7.12. .......................................................................................................160,-

Peking ja Kiinan muuri 
• 20. – 27.12.  ..............................................................................................1.295,-
Praha  • 22. – 26.12.  ........................................................... 895,-
Islanti  • 22. – 26.12.  .................................................1.195,-
Kylpyläjoulu Unkarissa 
• 22. – 26.12.  .............................................................................................1.295,-
Rooma  • 22. – 27.12.  ..............................................1.195,-
Itävalta - Hallstatt ja Salzburg
• 22. – 28.12.  .............................................................................................1.490,-
Florida  • 23. – 31.12.  ...............................................1.970,-
Tallinna • 23. – 26.12.  .............................................. 255,-

 

JOULUN AIKAAN

Hinnat alk 596,–/hlö/vko.

Matka
agentit

Tutustu myös Matka-Agenttien muuhun opastettuun matkavalikoimaan.

Peking ja Hainanin saari
• 9. – 20.1. ...................................................................................2.290,–
Junamatka Bangkokista
Singaporeen
• 24.1. – 2.2  ..............................................................................2.640,– 
Florida ja Orlando
• 14. – 22.2. ...................................................................................1.950,–
Peking ja Kiinan muuri
• 27.2. – 6.3.  .............................................................................1.395,–
Vietnamin kiertomatka
• 4. – 15.3. ......................................................................................2.490,–
Shanghai-Hangzhou-Suzhou 
• 7. – 14.3.  ......................................................................................1.395,–
Shanghai • 7. – 14.3.  ................................1.295,–
Pioni-festivaalit, Peking ja Xian
• 16. – 25.4. ...................................................................................1.590,–

KIEHTOVAT KAUKOMAATADVENTIN AIKAAN

Opastetut matkat sis. kuljetukset Helsingistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, 
retket opastuksineen jne. Matkat eivät sovellu pyörätuolia käyttäville.
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SOVELTAVAN LIIKUNNAN JA VAMMAISURHEILUN 
POHJOISMAINEN SEMINAARI 
19.–21.8.2015 PAJULAHDESSA!
Seminaari on joka toinen vuosi järjestettävä
koulutustilaisuus kuntoutus-, kasvatus- ja 
liikunta-alan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Teemoja: Sisä- ja ulkoliikunnan soveltaminen, koululiikunta ja harrastaminen, 
polku kuntoutujasta aktiiviliikkujaksi, esteettömät ja saavutettavat tilat ja palvelut, 
inkluusio, vaikeavammaisten liikunnan ideat ja välineet, vammaisurheilua 
eri tasoilla. Seminaarikieli on englanti. Tulkkaus suomeksi ja ruotsiksi.

Ilmoittautuminen: www.pajulahti.com
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Lisätietoja: 
Virpi Remahl, virpi.remahl@pajulahti.com, puh. 044 7755 350
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ILMOITTAUTUMINEN 
AVAUTUU 

MARRASKUUSSA 
2014!
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ILMESTYMINEN 2014
NRO 5 17.12. Liikkeelle lähellä kotia

KANNEN KUVA 
Sanna Leppäjoki 
Kuva: Anna Tervahartiala

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

Omat polut, yhteiset kentät
Kuka menestyy? Kenestä kirjoitetaan lehtien palstoilla? Kuka pääsee televisioon? 
Vammaisurheilijoista on muutaman viime vuoden aikana kirjoitettu enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin. Televisiokin on ottanut ison askeleen eteenpäin: Spe-
cial Olympics -urheilijoita oli mukana Toisenlaiset frendit -ohjelmassa, maalipal-
lon MM-kilpailuja sai kesällä seurata YLEn kanavilla ja Urheiluruutu kertoi yleisur-
heilijoiden menestyksestä Swansean EM-kilpailuissa.

Tietoisuuden lisääminen vammaisliikunnan ja -urheilun mahdollisuuksista on 
yksi VAU:n haasteista. Kaikki eivät tule vammaisurheilun ja -liikunnan poluille syn-
tyessään, vaan vasta myöhemmin vammautumisen tai sairastumisen myötä. Jos 
liikunnan ja urheilun mahdollisuuksista ei tiedä, on vaikea innostua mukaan. Sik-
si on tärkeää, että vammaisurheilu ja -liikunta näkyy ja kuuluu – ja että olemme 
siellä missä muutkin. Suomen Unified-koripallon joukkue Sisu-Sudet pelasi elo-
kuussa täpötäydessä Helsingin jäähallissa näytösottelun miesten maajoukkueen 
harjoitusottelun yhteydessä. Sisu-Sudet nauttivat tunnelmasta, keräsivät hurjat 
aplodit ja jättivät samalla yleisölle mieleenpainuvia elämyksiä. Näitä hetkiä tar-
vitaan.

Pelkkä tietoisuuden lisääminen ei riitä, vaan pitää päästä kokeilemaan. Jokainen 
paikallinen liikuntaryhmä on ovi liikunnan ja urheilun maailmaan. VAU on kump-
paneidensa kanssa järjestänyt talvisia Lumilauantai-tapahtumia, joissa pääsee 
kokeilemaan laskettelua. Soveltavan liikunnan apuvälinevuokraamon SOLIA:n 
välineitä on päässyt testaamaan tapahtumissa ympäri maata. Apuvälinemessu-
jen yhteydessä Tampereella järjestetyssä Liikuntamaassa kävijät pääsivät kokei-
lemaan lähes 40 eri lajia. Toukokuussa järjestetyt ensimmäiset Special Olympics 
-karnevaalit innostivat uusia liikkujia mukaan. Ja silti: Tämä ei riitä. Kokeilun mah-
dollisuuksia tarvitaan entistä enemmän.

Tietoisuus ja kokeilu ovat portti 
vammaisurheilun ja -liikunnan pa-
riin. Jokainen meistä toimijoista on 
portinvartija. Toivon, että jokainen 
portinvartijoista haluaa pitää por-
tin auki, sillä portille saattaa tulla 
henkilö, joka yrittää ensimmäistä 
kertaa päästä mukaan. Jos portti ei 
aukea tai se suljetaan edestä, joku 
saattaa vielä yrittää toisen kerran, 
mutta moni jättää liikunnan ja ur-
heilun sikseen.

Millainen portinvartija 
sinä haluat olla?

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Teema

Tanssi oli Sanna Leppäjoen intohimo 
hänen ollessaan nuori. Hän harrasti 
liikuntaa säännöllisesti ja riemulla. Pa-
rikymppisenä lyhytkasvuisuuteen liit-
tyvä nivelien vaurio alkoi oireilla voi-

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Liikunnan ilon sanansaattaja
Sanna Leppäjoen ollessa nuori hän pääsi aina mu-
kaan liikuntatunneille. Kaikki eivät ole yhtä onnekkai-
ta. Nyt Leppäjoki työskentelee soveltavan liikunnan 
puolesta niin, että jokainen saisi liikkua omalla taval-
laan, oman vertaisryhmänsä kanssa.

makkaasti, ja tavallisille tanssitunneille 
osallistumisesta tuli mahdotonta. Vaik-
ka tuttu tanssi jäi, liikunta jatkui. 

Etsiessään keholleen sopivaa lajia 
nuori nainen kohtasi pettymyksen. 

Vielä hetki sitten tavallisissa ryhmissä 
tanssineelle urheilijalle oli tarjolla vain 
vesijumppaa ja vanhuksille suunnattua 
ryhmäliikuntaa. Leppäjoki otti yhteyttä 
paikalliseen invalidiyhdistykseensä, Es-
poon Invalideihin, kysyäkseen neuvoa. 
Hänet kutsuttiin käymään, ja pian Lep-
päjoki huomasi koonneensa liikunta-
ryhmän ja järjestävänsä ryhmälle laji-
kokeiluja.

Nykyään Sanna vetää seitsemän 
vuotta sitten perustamaansa etnobik-
tanssiryhmää. Vaikka ryhmä syntyi tar-
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peesta tarjota soveltavaa tanssia, kaikki 
ovat tervetulleilta Leppäjoen tunneille.

– Ei se mene niin, että vammaiset 
ovat vain vammaisten kavereita ja har-
rastavat liikuntaa keskenään. Kaikkien 
on saatava liikkua yhdessä, Leppäjoki 
pohjustaa.

Asenteet luovat rakenteet
Leppäjoen työ soveltavan toiminnan 
parissa ei päättynyt saati alkanut tans-
sista. Hän on ollut koko ikänsä mukana 
Lyhytkasvuiset ry:n toiminnassa ja toi-
mii nykyään järjestön puheenjohtaja-
na. Tämän lisäksi Leppäjoki on Espoon 
Invalidien hallituksen sihteeri vastuu-
alueinaan nuoriso- ja liikuntatoiminta. 
Järjestötyöt kulkevat päivätyön rinnalla.

– Vapaa-ajan ongelmia ei ole ollut pit-
kään aikaan, Leppäjoki summaa ja hy-
myilee.

Kertoessaan tiestään liikunnan ja jär-
jestötoiminnan pariin Leppäjoki palaa 
lapsuuteensa. Hän kertoo kohtaamis-
taan liikunnanohjaajista, jotka mah-
dollistivat hänen osallistumisensa lii-
kuntatunneille yhdessä muiden lasten 
kanssa.

Liikunnanohjaajat saivat aikaan lumi-
palloefektin, jonka ansiosta Leppäjo-
ki vie vuorostaan soveltavaa liikuntaa 
eteenpäin.

Kokemus on osoittanut ja opettanut, 
etteivät esteettömyyskysymykset ole 
pohjimmiltaan kysymyksiä rakenteista 
ja rajoitteista. Leppäjoelle esteettömyys 
on alusta saakka ollut asennekysymys, 
joka ei koske yksinään liikunnan fyysisiä 
rajoitteita, vaan ulottuu aina ihmisten 
väliseen kanssakäymiseen ja julkiseen 
puheilmapiiriin saakka.

Julkisen keskustelun painottaessa 
kansalaisten liikunnan määrän vähene-
mistä ja yksipuolistumista Leppäjoki to-
teaa liikuntarajoitteisten liikkuvan tätä-
kin vähemmän.

 – Kyse ei ole vapaudesta olla liikku-
matta, vaan oikeudesta saada liikkua.

Soveltaminen vaatii ohjaajilta luo-
vuutta ja ammattitaitoa. Leppäjoki kui-
tenkin muistuttaa, että kyseessä ei ole 
ylimääräinen työ, vaan toisen ihmisen 
inhimillisyyden ja tasavertaisuuden 
tunnustaminen.

Vertaistuki on 
esimerkeistä oppimista
Leppäjoki on omien sanojensa mu-
kaan kasvanut osaksi järjestötoimin-

taa. Vertaistukea on aina ollut, ja tuki 
on ollut keskeisessä asemassa oman 
itsetunnon ja maailmankuvan synty-
misessä ensiaskelista saakka. Omas-
sa vertaisryhmässä niin rajoitteet kuin 
onnistumiset ovat yhteisiä.

Vertaistukitoiminta pitää sisällään 
erilaisia tapahtumia ja teemailtoja, 
mutta myös yksinkertaista yhdessä-
oloa. Vaikka vertaisryhmän suoraa vai-
kutusta on vaikea nimetä, ryhmä on 
luonut luottamusta tulevaa ja ymmär-
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rystä mennyttä kohtaan. 
– Vertaisryhmässä näkee kaikenikäi-

siä ihmisiä ja sen, mihin ollaan menos-
sa, mitä on mahdollista tehdä tai mitä 
tulisi tehdä toisin, Leppäjoki kuvailee.

Vertaistuen määrittäminen pelkäs-
tään oman vammaryhmän mukaan on 
kuitenkin kapeakatseista. Vertaistuki 
voi myös olla ystävä, oli hän vammai-
nen tai ei. Tästä syystä integraatio on 
keskeinen osa myös vertaistoimintaa 
laajentavassa työssä.

Liikuntaa ilman rajoja
Vaikka tanssi on vienyt Leppäjokea ym-
päri maailman, tanssija toteaa nyky-
tilanteen vaativan entistä enemmän 
tekoja laajojen massojen liikkeelle saa-
miseksi. Tulevaisuuteen katsoessaan 
liikunta- ja järjestötoimija toteaa toivo-
vansa lisää nuorta verta järjestötoimin-
taan ja toiminnan suunnitteluun.

Nuorten kiinnostuksen herättämi-
nen on kuitenkin osoittautunut odotet-
tua haastavammaksi. Nuorten liikkeelle 
saaminen vaatii laadukasta ja mielen-
kiintoista tarjontaa, joka on tehty koh-
deryhmän ehdoilla, kohderyhmän ään-
tä kuunnellen ja äänellä puhuen.

Haasteista huolimatta toimintaa on 
tarjottava, sillä jokainen ei voi, saati ha-
lua, olla itse viitoittamassa tietään.

– Entä jos minä olisin vuosia sitten 
paiskannut rukkaset tiskiin ja lopetta-
nut minulle sopivan lajin etsimisen? 
Leppäjoki kysyy.

– Niin minä kuin moni muukin olisi 

jäänyt paikoilleen.
Omien unelmien tavoitteleminen ja 

toteuttaminen vaatii rohkeutta, ja roh-
keus löytyy ystävistä. Ihmisten saadessa 
liikkua heidän tahtomalla tavalla, hei-
dän haluamiensa ihmisten kanssa, mi-
kään liike ei ole liian vaikea – vaan so-
vellettavissa..
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Elämä on vain osa urheilua

Kolumni

Kolumnin otsikko on tarkoituksella hieman raflaava, mutta 
omalta kohdaltani se pitää myös paikkansa. Liikunta ja urhei-
lu on aina ollut itselleni elämäntapa ja on edelleen elämäni 
suurin rakkaus.

Vietin lapsuuteni ja nuoruuteni Savon sydämessä Kiuru-
vedellä, jossa olin ainut nuori liikuntarajoitteinen, mutta 
vammani ei koskaan erottanut minua muista tai rajoittanut 
intoani liikkua tai harrastaa liikuntaa. Lapsuudessani harras-
tin muiden ikätoverieni kanssa paljon erilaista liikuntaa kä-
velevien kaverieni kanssa. Lapsena lajilla ei ollut juurikaan 
väliä, talvella pelattiin kiekkoa ja kesällä jalkapalloa. Esikou-
lussa toiveammattini oli mäkihyppääjä. Vaikka tämä ei toteu-
tunutkaan, niin aina löytyi tapa, miten pystyin pelaamaan 
tasavertaisena muiden mukana, eikä kukaan epäillyt, enkö 
voisi osallistua.

Lapsuuden leikit ja pelit muuttuivat pikkuhiljaa vakavam-
maksi urheiluksi. Pienen pojan suuri kilpailuvietti ajoi ko-
keilemaan omia rajojaan muita vertaisiaan vastaan. Niinpä 
teini-iässä sain ensimmäiset kosketukset varsinaisesta vam-
maisurheilusta. Tähän asti olin pelannut jääkiekkoa ja sali-
bandya vammattomien kanssa samassa joukkueessa, tasa-
vertaisena mutta silti hieman erilaisena.

Lukiossa aloin pelata pyörätuolikorista. Ensimmäinen jouk-
kueeni oli Jyväs-Basket Jyväskylässä. Samoihin aikoihin alkoi 
tämän hetkisen elämäni ehkä merkittävin ajanjakso. Eräänä 
kesäpäivänä lähdimme kavereideni kanssa pelaamaan ten-
nistä ja jäin välittömästi koukkuun. Omatoimista treenausta 
jatkui koko kesän ja syksyllä päätin lähteä ensimmäisiin ten-
niskisoihin, kun Helsingissä järjestettiin nuorten SM-turnaus. 
Pelaajia tähän turnaukseen tuli kokonaista kaksi kappaletta, 
mutta siellä pääsin tutustumaan vanhempiin pyörätuoliten-
niksen harrastajiin, jotka kannustivat treenaamaan ja tukivat 

harrastustani eteenpäin. Hyvin nopeasti tajusin löytäneeni 
”oman” lajini.

Tennis on antanut minulle mielettömän paljon. Sain pela-
ta tätä uskomattoman upeaa lajia melkein kymmenen vuot-
ta ammattilaisena ja pääsin pelaamaan turnaukseen, johon 
kaikki vammaisurheilijat tavoittelevat pääsevänsä – para-
lympialaisiin.

Olen myös joutunut luopumaan itselleni tärkeistä asioista. 
Niin kuin elämässä yleensä, kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja 
silloin täytyy osata kääntää elämässä uusi lehti. Syksyllä 2011 
sairastuin munuaisen vajaatoimintaan ja jouduin lopetta-
maan peliurani. Alkujärkytyksestä toivuttuani aloin miettiä 
vaihtoehtojani. Liikunta ja urheilu oli aina ollut elämässäni 
prioriteetti numero yksi. Tennis on antanut minulle mielet-
tömän määrän hyviä ystäviä, jotka tukivat minua sairastu-
miseni aikana ja heidän kautta löysin myös tämänhetkisen 
ammattini. Peliuran jälkeen oli luonnollista siirtyä kentän 
laidalle ja koittaa antaa kokemukseni ja intohimoni nuorten 
käyttöön.

Tänä päivänä elämäni pyörii edelleen urheilun ympärillä. 
Valmennan ammatikseni tennistä Kuopion Tennisseurassa 
ja vapaa-ajallani pelaan tennistä, käyn salilla ja seuraan kai-
kenlaista urheilua. Elän ja hengitän urheilua niin töissä kuin 
vapaa-ajallakin. Urheilu on antanut minulle suunnattoman 
paljon. Ei pelkästään työtä ja ammattia vaan ennen kaikkea 
ne kaikki ystävät ja kaverit, joihin olen urheilun kautta tutus-
tunut. Kaiken kaikkiaan urheilu on rikastuttanut elämääni 
enemmän kuin mikään muu.

TANELI TENHUNEN
TENNISVALMENTAJA
EX-PYÖRÄTUOLITENNIKSENPELAAJA
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a Terve mieli terveessä ruumiissa ei ole vain 
tyhjä sanonta. Liikunta voi tulevaisuudessa 
olla entistä merkittävämpi ja tunnustetumpi 
osa sekä ehkäisevää että kuntouttavaa mie-
lenterveystyötä.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Mielekäs liikunta 
lisää mielenterveyden 
suojakerrointa

Nuorten syrjäytymiskehitys, miesten 
itsemurhat, naisten masennus, työssä 
uupuminen. Synkkä lista suomalais-
ten suurimmista mielenterveyteen liit-
tyvistä ongelmista. Listan lukeminen 
ei juuri ohjaa ajattelemaan mielenter-

veyttä positiivisen kautta, mutta juuri 
niin pitäisi tehdä.

– Mielenterveystyö määritellään 
usein häiriöiden ja ongelmien kautta, 
kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen kehittämispäällikkö Esa Nord-

ling.
– Ei huomioida riittävästi mielenter-

veyttä vahvistavia ja suojaavia tekijöi-
tä. Liikunnan myönteiset vaikutukset 
helposti unohdetaan, hän jatkaa.

Nordling ja Suomen Mielenterveys-
seuran koordinoiman Liiku Mieli Hy-
väksi -hankkeen projektipäällikkö Satu 
Turhala järjestivät kahdeksansilla Eri-
tyisliikunnan päivillä Jyväskylässä tee-
maseminaarin otsikolla ”Liikkeen mie-
lekkyyttä ja mielen liikettä”.

He painottivat seminaarissa liikun-
nan merkitystä paitsi kuntouttavana 

THL:n kehittämispäällikkö Esa Nordling painottaa, että mielekkäässä liikunnassa motivaatio liikkumiseen lähtee ihmisestä itsestään. 
Ns. positiviinen stressi ajaa ihmistä eteenpäin.
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Kuntien erityisliikunta pyörii yhä tehokkaammin

elementtinä myös ehkäisevänä tekijä-
nä mielenterveyden hoidossa.

– Suurin osa mielenterveystyös-
tä tapahtuu muualla kuin sosiaali- ja 
terveyssektorilla ja on nimenomaan 
ennaltaehkäisevää työtä, Nordling pai-
nottaa.

– Liikunta lisää paitsi kuntoa myös ih-
misen positiivista näkemystä itsestään. 
Liikunnallinen elämäntapa nostaa kun-
kin ihmisen haavoittuvuusrajaa ylem-
mäs, hän lisää.

Haavoittuvuudella tarkoitetaan mie-
lenterveystermistössä kunkin ihmisen 
kykyä kestää negatiivista stressiä. Haa-
voittuvuuteen vaikuttavat mm. geeni-
perimä, raskaudenaikaiset tekijät sekä 
traumaattiset elämänkokemukset, ku-
ten vammautumiseen johtava onnet-
tomuus.

Kun stressikertymä ylittää ihmisen 
haavoittuvuusrajan, seuraa henkistä 
pahoinvointia sekä psyykkistä oireilua.

– Lääkkeiden avulla voi nostaa haa-
voittuvuusrajaa, mutta se tapahtuu 
turruttamalla. Mielekkäällä liikunnan 
harrastamisella haavoittuvuusraja 
nousee ja stressi vähenee, eli sillä on 
tuplavaikutus, Nordling selvittää.

Paljolti puheeseen perustuvaan mie-
lenterveystyöhön kaivataan koko-
naisvaltaisempaa hoito- ja kuntoutus-
ajattelua, toteaa Nordling. Tämä vaatii 
myös entistä moniammatillisempia 
toimintatapoja.

Ihmisen on tärkeä löytää itselleen 
mahdollisimman mielekäs ja omanta-
soinen tapa liikkua. Hauraassa tilassa 

Satu Turhala on Suomen Mielenterveysseuran koordinoiman Liiku Mieli Hyväksi -hank-
keen projektipäällikkö.

Näppäile nettiin

Liiku Mieli Hyväksi
Suomen Mielenterveysseuran koordi-
noima Liiku Mieli Hyväksi -hanke (2012–
2015) on mielenterveysalan liikunnan 
koordinointi- ja kehittämishanke, joka 
kokoaa aiheeseen liittyvää materiaalia ja 
järjestää aihepiiriin liittyvää koulutusta.
Hankkeen kotisivut: www.liikumielihy-
väksi.fi

Valtion Liikuntaneuvoston ja Liikuntatieteellisen Seuran neljän 
vuoden välein järjestämien Erityisliikunnan päivien konkreetti-
simpaan antiin kuuluu erityisliikunnan tilannetta kunnissa kä-
sittelevän raportin läpikäyminen.

Kuntien erityisliikunnan tilannetta seurataan kyselytutkimuk-
sella neljän vuoden välein, joten siitä on helppo löytää suun-
taviivat siihen, mihin suuntaan suomalainen erityisliikunta on 
menossa.

– Erityisliikunnan rahoitus on kääntynyt laskuun tai pysynyt 
samalla tasolla kuin edellisessä mittauksessa neljä vuotta sitten. 
Silti erityisliikunnan ryhmien määrä kunnissa on kasvanut, eli 
toimintaa vaikuttaisi olevan tehostettu, mikä on positiivista ke-
hitystä, kertoo raportin toinen tekijä, tutkija Timo Ala-Vähälä 
Jyväskylän yliopistosta.

– Erityisliikunnanohjaajien työn suunnitelmallisuus on tut-

kimuksen mukaan parantunut, kuten myös yhteistyö muiden 
erityisliikuntatoimintaa järjestävien tahojen kanssa, hän jatkaa. 

Suurin osa erityisliikunnan palveluista on ikäihmisille tarjotta-
vaa toimintaa. Sen sijaan vaikeavammaisille suunnattuja liikun-
tapalveluja on etenkin pienemmissä kunnissa vähänlaisesti. 
Tämä johtuu pitkälti siitä, että pienissä kunnissa vaikeavammai-
sia henkilöitä on vähän, joten ryhmätoimintaa on vaikea saada 
aikaiseksi.

– Vaikeavammaisille suunnattuja palveluita on voittopuoli-
sesti niissä kunnissa, joissa on oma erityisliikunnanohjaaja, Ala-
Vähälä toteaa.

Erityisliikunnan tilanne kunnissa 2013 -julkaisu löytyy ko-
konaisuudessaan osoitteesta:
www.liikuntaneuvosto.fi (–> Julkaisut –> Valtion liikuntaneu-
voston julkaisusarja)

oleva kuntoutuja voi tarvita apua pääs-
täkseen alkuun.

Teemaseminaarissa vierailevana pu-
hujana poikennut liikuntavalmentaja 
Matti Heikkilä totesi nykyajan liikun-
takulttuurin olevan aivan liian fitness-
painotteista. Jos haetaan ihmisen 
henkilökohtaista kokonaisvaltaista hy-
vinvointia, on kevyt sauvakävely mo-
nelle parempi lähtökohta kuin retkut-
tava zumba..
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n perus-
tamisesta tuli syyskuussa 2014 kuluneeksi viisi vuotta. 
Suomen Paralympiakomitea puolestaan juhlistaa tänä 
vuonna 20-vuotiasta taivaltaan. Suomalaisessa vam-
maisurheilussa on läpikäyty pitkä kehityskulku ennen 
kuin on päästy tähän vaiheeseen – ja edessä lienee 
vielä monenlaisia käänteitä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA, AIJA SAARI, LEENA KUMMU
KUVAT: SIU:N, NKL:N JA SKLU:N ARKISTOT, NINA JAKONEN

Suomalaisen 
vammaisurheilun historia 
– lyhyt oppimäärä

Pian 100-vuotias SKUL
Suomalaisen vammaisurheilun historia 
voidaan jäljittää 1900-luvun alkuun ja 
ensimmäisiin kuulovammaisten urhei-

luseuroihin. Seurat perustivat yhdessä 
Suomen Kuuromykkäin Urheiluliiton 
vuonna 1920. Tänä päivänä Suomen 
vanhin vammaisurheilujärjestö kulkee 
nimellä Suomen Kuurojen Urheiluliitto 
(SKUL).

SKUL ei tosin koe olevansa puhdas 
vammaisurheilujärjestö, vaan järjes-
tävänsä ja koordinoivansa toimintaa 
kielivähemmistölle. Tämä oli osaltaan 
syynä siihen, ettei SKUL lähtenyt mu-
kaan vammaisurheilujärjestöjen yhdis-
tymisprosessiin 2000-luvun ensimmäi-
sen vuosikymmenen lopulla.

Vammaisurheilu on sodan 
lapsi
Talvi- ja jatkosodassa vammautui py-
syvästi noin 70 000 suomalaista. So-
tainvalidien Veljesliiton ensimmäinen 
urheilujaosto muodostettiin vuonna 
1945. Sotasokeitten eli sodassa näkön-
sä menettäneiden urheilutoiminta al-
koi vuonna 1948. Näkövammaisten si-
viilien liikuntatoimintaa oli aloitettu jo 
aiemmin Kuopion ja Helsingin sokei-
den kouluissa.

Vammaisurheilun synnyn yhteys so-
taan on merkittävä syy sille, että vam-
maisurheilu on ollut pitkään hyvin 
miesvaltaista, jopa verrattuna erittäin 
miesvaltaisena pidettyyn vammatto-
mien urheiluun.

Rahalla on valta erottaa
1960-luvulla suomalainen vammais-
urheilu alkoi eriytyä ja organisoitua 
uudelleen. Sotainvalidien Veljesliiton 
urheilujaosto erkani Sotainvalidien 
Urheiluliitoksi vuonna 1960. Sokeain 
Keskusliiton liikuntatoimi perustettiin 
vuonna 1962 ja Suomen Invalidien Ur-
heiluliitto vuonna 1964.

Syyt diagnoosipohjaisten vam-
maisurheilujärjestöjen eriyttämiseen 
emojärjestöistä olivat pitkälti talou-
delliset. Yksi järjestö saattoi saada 
toiminta-avustusta vain yhdestä pai-
kasta. Vammaisjärjestöt olivat Raha-
automaattiyhdistyksen tuen alaisia, 
mutta erillinen urheilujärjestö saattoi 
saada tukea veikkausvoittovaroista. 

Silti näkövammaisten urheilu- ja lii-
kuntatoiminta säilyi keskusliiton alai-
suudessa aina 2000-luvulle ja VAU:n 
perustamiseen. Tämä johtui siitä, 
että Sokeain Keskusliiton liikuntatoi-
mi onnistui neuvottelemaan itsel-
leen valtionavustuksen veikkausvoit-
tovaroista, vaikka ei ollut irtautunut 
emojärjestöstään. Sokeain Keskusliitto 
muutti nimensä Näkövammaisten Kes-
kusliitoksi vuonna 1980.

Suomen ensimmäisiin vammaisur-
heilujärjestöihin lukeutuneen Sotain-
validien Urheiluliiton toiminta lakkasi 
kaikessa hiljaisuudessa vuonna 2001.

Kehitysvammaisten 
urheilun myöhäinen 
arvonnousu

Kehitysvammaisten henkilöiden kil-
pailutoiminta alkoi kehittyä 1960-lu-
vun lopussa hiihdossa ja yleisur-
heilussa. Vuonna 1968 järjestettiin 
ensimmäiset kehitysvammaisten hiih-
tokilpailut ja vuonna 1972 yleisurhei-

Hiihtäjä Jouko Grip oli ensimmäinen 
suomalainen vammaisurheilija, joka 
valittiin Kansainvälisen Paralympiako-
mitean Hall of Fameen. Tässä hän on 
kultatuolissa vuoden 1984 Innsbruckin 
talviparalympialaisissa.



13

lukilpailut. Kilpailut saavuttivat suu-
ren valtakunnallisen suosion, mikä oli 
hyvin ymmärrettävää peilaten siihen, 
että kehitysvammaisten henkilöiden 
urheilumahdollisuudet olivat aiemmin 
olleet hyvin rajalliset.

Kehitysvammaisten liikuntatoiminta 
sai piristysruiskeen 1980-luvun lopulla, 
kun Kehitysvammaliitto ja Kehitysvam-
maisten Liikuntaliitto pääsivät liikun-
nan valtionavun piiriin. Vuonna 1994 
kehitysvammaisille liikuntatoimintaa 
järjestävät tahot – Kehitysvammalii-
ton liikuntatoimi, Kehitysvammaisten 
Liikuntaliitto ja Förbundet De Utveck-
lingsstördäs Välin liikuntatoimi – yhdis-
tyivät Suomen Kehitysvammaisten Lii-
kunta ja Urheilu ry:ksi (SKLU).

Special Olympics hakee 
yhä paikkaansa
Yhdysvaltain entisen presidentin John 
F. Kennedyn siskon Eunice Kennedy 
Shriverin 60-luvulla perustama kehi-
tysvammaisten urheilun Special Olym-
pics -liike rantautui Suomeen vuonna 
1990 ja ensimmäiset suomalaisurhei-
lijat osallistuivat Special Olympics Tal-
vimaailmankisoihin Itävallassa vuonna 
1993.

Special Olympics -toiminta on osas-

sa maailmaa vähintään yhtä tunnet-
tua kuin paralympialaiset, mutta Suo-
messa toiminta ei ole vielä saavuttanut 
täyttä potentiaaliaan. Esimerkiksi vuo-
den 2011 Special Olympics Kesämaail-
mankisoihin Ateenaan Suomesta lähti 
peräti 96 urheilijan joukkue, mutta nä-
kyvyys tiedotusvälineissä jäi samanai-
kaisesti Ateenassa velloneiden mielen-
osoitusten jalkoihin. Special Olympics 

-toiminta on ollut Suomessa ensin Ke-
hitysvammaliiton, sitten SKLU:n ja ny-
kyään VAU:n alaisuudessa.

Paralympialaiset 
vammaisurheilun 
näyteikkunana

60- ja 70-luvut olivat vammaisurheilun 
aseman ja arvostuksen hidasta kohot-

Liikuntatunti Kuopion sokeainkoulussa 1960-luvulla.

Suomen naisten maalipallojoukkue voitti paralympiakultaa Barcelonassa vuonna 1992.
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tamista. 1980-luvulla uusi liikuntalaki 
merkitsi vammaisurheilulle tasa-arvoi-
sempaa asemaa osana suomalaista lii-
kuntakulttuuria. Rahoitus lisääntyi ja 
toiminta laajeni.

Ruohonjuuritasolla esimerkiksi eri-
tyisliikunnanohjaajajärjestelmän syn-
ty ajoi myös vammaisurheilun asiaa, 
mutta merkittävin vammaisurheilun 
statusta nostanut seikka vuosikym-
menten varrella lienee kuitenkin ollut 
paralympialiikkeen kehitys.

Sir Ludwig Guttmannin viime vuo-
sisadan puolivälissä Stoke Mandevil-
lessa aloittamat selkäydinvammais-
ten urheilukilpailut laajenivat vuoteen 
1960 mennessä ensimmäisiksi viralli-
siksi paralympialaisiksi, jotka järjestet-
tiin Roomassa.

Paralympialaiset laajenivat vuosi-
kymmenten aikana selkäydinvam-
maisten kilpailuista kattamaan myös 
muiden liikuntavammaisten sekä 
näkö- ja kehitysvammaisten urhei-
lun. Kehitysvammaisten urheilun osal-
ta paralympialaisissa kipuillaan tosin 
edelleen luokittelun kanssa. Vuoden 
2012 Lontoon paralympialaisissa kehi-
tysvammaiset urheilijat olivat mukana 
rajallisella lajivalikoimalla.

Etenkin sen jälkeen, kun paralym-

pialaiset ryhdyttiin säännönmukaises-
ti järjestämään olympiakaupungissa 
olympialaisten perään vuoden 1988 
Soulin kisoista lähtien, on vammaisur-
heilun näkyvyys noussut niin Suomes-
sa kuin muuallakin maailmassa.

Paralympiakomiteasta 
huippu-urheilun veturi 
1990-luvun alkuun saakka suomalai-
set vammaisurheilujärjestöt lähettivät 

suomalaisurheilijat paralympialaisiin. 
Vuonna 1994 perustettiin Suomen Pa-
ralympiayhdistys (vuodesta 2004 Suo-
men Paralympiakomitea) ottamaan 
vastuun paralympiatason vammais-
huippu-urheilusta. 

Samalla vammaisurheilujärjestöt 
ryhtyivät painottamaan toimintaansa 
enemmän harraste- ja ruohonjuurita-
solle. Esimerkiksi SIU perusti 90-luvulla 
lasten ja nuorten liikuntaohjelman Fu-
tuuri-kerhon, jonka perillisenä voidaan 
pitää VAU:n nykyistä Sporttiklubia.

Maailmalla vammaisurheilu levittäy-
tyi yhä laajemmalle, mikä näkyy mm. 
paralympialaisiin osallistuvien maiden 
määrän kasvussa 90-luvulla. Suomen 
asema 80-luvun vammaisurheilun mi-
talirohmuna heikkeni selvästi, mikä nä-
kyy etenkin 2000-luvun talviparalym-
piamitalien määrässä.

Elinsiirtourheilu 
kansainvälistyi aikaisin
Vuosi 1994 oli uusien vammaisurhei-
lujärjestöjen vuosi. Samana vuonna 
perustettiin SKLU, Paralympiayhdistys 
sekä Elinsiirtoväen Liikuntaliitto. ELLI 
oli valtakunnallisten elinsiirtojärjestö-
jen Munuais- ja maksaliitto ry:n sekä 
Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n 
yhteinen liikuntajärjestö, joka pyrki ak-
tivoimaan elinsiirron saaneita ja dialyy-
sissa olevia harrastamaan paitsi kunto- 
ja terveysliikuntaa myös kilpaurheilua.

Elinsiirtoväen suurin kansainväli-
nen kilpailutapahtuma on World Tran-
splant Games, johon Suomesta on 
osallistuttu jo vuodesta 1979 lähtien. 

Special Olympics Maailmankisat ovat valtava urheilutapahtuma, kuten tästä vuoden 
2003 Dublinin Kesämaailmankisojen avajaisista otetusta kuvasta voi huomata. Etualal-
la Suomen joukkueen jäseniä.

90-luvulla vammaisurheilujärjestöt ryhtyivät panostamaan enemmän ruohonjuurita-
son toimintaan. Kuva SIU:n perheleiriltä Lahdenpohjasta vuodelta 1995.
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Ensimmäiset kansainväliset elinsiirron 
saaneiden kisat järjestettiin vuonna 
1978, joten Suomi on ollut aktiivisesti 
mukana lähes alusta saakka. Suomi jär-
jesti myös ensimmäiset sydän- ja keuh-
kosiirrokkaiden omat EM-kilpailut Es-
poossa vuonna 1994.

Omalta saarelta osaksi 
kaikkea urheilua
2000-luku on ollut suomalaisessa vam-
maisurheilussa integroitumisen aikaa. 
Lajiliitot ovat ottaneet vastuun lähes 
kaikista niistä vammaisurheilulajeista, 
joille luonteva lajiliitto löytyy. 

Ongelmana on monen lajin kohdal-
la ollut se, että lajiliitot vastaavat vain 
arvokilpailutason vammaisurheilijois-
ta, mikä vaikeuttaa uusien vammais-
urheilijoiden esiinnousua. Integraa-
tiokehitys on kuitenkin vielä alussa, ja 
näkyvissä on paljon myös positiivisia 
suuntauksia.

Integraatiokehityksenä voidaan pitää 
myös sitä, että menestyneimmät suo-
malaiset vammaisurheilijat ovat tänä 
päivänä julkisuuden henkilöitä siinä 
missä vammattomat huiputkin. Rata-
kelaaja Leo-Pekka Tähti on tästä ilmei-
sin esimerkki. Myös vammaisurheilun 
näkyvyys televisiossa ja muissa tiedo-
tusvälineissä on selvästi nousussa.

Rahalla on valta ajaa 
yhteen
Suomalaisen vammaisurheilukentän 
suurin organisaatiotason mullistus ko-
ettiin viime vuosikymmenen vaihtees-
sa, kun Suomen Invalidien Urheiluliitto 

SIU, Suomen Kehitysvammaisten Lii-
kunta ja Urheilu SKLU, Elinsiirtoväen 
Liikuntaliitto ELLI ja Näkövammaisten 
Keskusliiton liikuntatoimi yhdistyivät 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry:ksi, joka aloitti toimintansa vuo-
den 2010 alussa.

Vammaisurheilujärjestöjen välinen 
yhteistyö oli tiivistynyt vuosikymmen-
ten saatossa. Vuonna 1992 NKL, SIU 
ja Kehitysvammaliitto alkoivat järjes-
tää yhteisiä SM-kilpailuja uinnissa ja 
hiihdossa. Erityiskoulujen välisistä ur-
heilukilpailuista 80-luvulla alkanut 
SIU:n nuorisokisaperinne laajeni 90- 
ja 2000-lukujen aikana kattamaan eri 
vammaryhmät. Nykyään kahdesti vuo-
dessa järjestettävät kisat kulkevat ni-
mellä Junior Games.

Vammaisurheilujärjestöjen yhdis-
tymisessä oli kysymys toiminnan te-
hostamisesta, toisin sanoen pitkälti 
rahasta. Valtion tuki yhdelle isolle vam-
maisurheilujärjestölle on turvatum-
malla pohjalla kuin monelle pienelle. 
Tänä päivänä Suomen vammaisurhei-

Vuoden 2004 Ateenan paralympialai-
sista alkoi Leo-Pekka Tähden valtakausi 
ratakelauksessa.

Tuija Helander on tunnetuin suomalainen elinsiirtourheilija. Helanderilla on yhä voi-
massa oleva 400 metrin aitojen Suomen ennätys 54,62 ja hän on jatkanut urheilemista 
aktiivisesti keuhkosiirron jälkeen.

lukentällä on kolme valtakunnallista 
järjestöä: VAU, Paralympiakomitea ja 
Suomen Kuurojen Urheiluliitto.

Liikuntakulttuuri jatkaa eriytymis-
tään maailman tappiin saakka: uu-
sia lajeja syntyy ja ihmiset räätälöivät 
omat liikuntaharrastuksensa yhä yksi-
löllisemmin. Vastapainona liikuntaor-
ganisaatiot ajautuvat yhteen. Jonakin 
päivänä Suomessakin saatetaan näh-
dä kaiken urheilun ja liikunnan katta-
va kattojärjestö Norjan NIF:n (Norges 
idrettsforbund og olympiske og para-
lympiske komite) tapaan..
Lähteet:
Kummu, L. 2007. Kummajaisesta huippu-
urheiluksi. Suomen vammaisurheilun 
historia 1960–2005. Pro gradu -tutkiel-
ma 2006. Jyväskylän yliopisto Liikunta-
tieteiden laitos Tutkimuksia 2/2007.
Saari, A. 2012. Vammaisurheilu eilen 
ja tänään. Seminaariesitys. Jyväskylä 
27.11.2012.
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Suomen vammaisurheilun yksi kaikkien aikojen täh-
distä, hiihtäjämestari Tanja Kari on asettunut urheilu-
uransa jälkeen Yhdysvaltain Salt Lake Cityyn. Hän joh-
taa Utahin yliopiston kuntoutuskeskuksen yhteydessä 
toimivaa Paralympic Sport Club -ohjelmaa, jossa sel-
käydinvammaisia kuntoutujia ohjataan urheiluharras-
tuksen pariin määrätietoisen tehokkaasti.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Kuntoutusta Amerikan malliin

Näin Suomessa
 
Suomessa selkäydinvammaisten 
henkilöiden hoito ja kuntoutus on 
keskitetty kolmeen yliopistolliseen 
sairaalaan: Helsinkiin, Tampereelle 
ja Ouluun. Melko isolle osalle selkä-
ydinvammaisista tulee tutuksi Hel-
singin Käpylän kuntoutuskeskus. 
Käpylän kuntoutuskeskuksessa puo-
lestaan ei juuri voi välttyä eri urhei-
lulajeihin tutustumiselta, sillä talon 
tiloissa harjoittelevat mm. pyörätuo-
likoripalloilijat ja pyörätuolirugbyn 
pelaajat. VAU:sta käydään vuosittain 
kertomassa urheilulajien kirjosta, ja 
kullakin kuntoutujalla on oma ver-
taiskuntouttaja, joka usein osaa an-
taa vinkkejä liikuntaharrastuksiin. 
Käpylän puitteet ja työntekijät kan-
nustavat myös aktiivisen harrastami-
seen. 
Utahin koulutuskeskuksen kaltaista 
systemaattista urheilun pariin rekry-
tointia ei Suomessa kuitenkaan ole.

Ohjelman ydinajatus on se, että tär-
kein vaihe kuntoutumisessa tulee vas-
ta sairaalasta poistumisen jälkeen. Pa-
ralympic Sport Club -ohjelmassa on 
seitsemän urheilulajia, joiden pariin 
selkäydinvammaisia henkilöitä ohja-
taan hyvin suorasukaisesti.

– Kuntoutuskeskuksen lääketieteel-
linen johtaja uskoo tällaiseen lähesty-
mistapaan. Lääkäreiden tuki on ohjel-
man onnistumiselle uskomattoman 
tärkeää. Yksikään selkäydinvammai-
nen henkilö ei lähde sairaalasta tietä-
mättä tästä ohjelmasta, Kari sanoo.

Kari puolestaan saa tiedot kaikista 
kuntoutuskeskuksen selkäydinvam-

maisista, ja lähestyy näitä suoraan. Oh-
jelman toiminnassa on vuosittain jopa 
500 henkilöä. Ohjelmaan voi osallistua, 
vaikka ei olisikaan ollut Utahin kuntou-
tuskeskuksessa.

Ohjelmaan kuuluvat lajit ovat kä-
sipyöräily, maastohiihto, melonta, 
alppihiihto, uinti, purjehdus ja pyö-
rätuolitennis. Osallistujille kaikki on 
maksutonta, ja jos kuntoutuja pääsee 
harrastuksessaan niin pitkälle, että 
osallistuu kilpailuihin, pyrkii Paralym-
pic Sport Club mahdollisuuksien mu-
kaan sponsoroimaan tätä.

Silti ohjelman vuotuinen kulubud-
jetti on vain 50 000 dollaria. Tämä selit-

tyy pitkälti sillä, että ohjelmassa on Ka-
rin lisäksi vain yksi palkattu työntekijä. 
Suurin osa toiminnasta tapahtuu va-
paaehtois- ja opiskelijavoimin sekä yh-
teistyössä eri järjestäjätahojen kanssa. 
Rahat on todenteolla haluttu suunnata 
itse toimintaan ja välineisiin, kaikkeen 
siihen mikä eniten hyödyttää kuntou-
tujaa.

Kari kertoo saavansa parhaan inspi-
raation työhönsä kaikkein vaikeavam-
maisimpien henkilöiden kanssa työs-
kentelystä.

– Olemme aina halunneet ottaa kaik-
ki mukaan ja luoda ne mahdollisuudet. 
Se on laittanut aika paljon paineita 
meidän ohjelmalle, kun etsitään sopi-
vaa välinettä henkilölle, jotka pystyvät 
toimimaan vain suun avulla.

Kaikissa lajeissa pyritään järjestä-
mään toimintaa ympärivuotisesti. Hy-
vin vähän tapahtuu yliopiston alueella, 
vaan ohjelma ja siihen osallistuvat me-
nevät sinne, missä muutkin lajin har-
rastajat ovat. Jos laskettelijat haluavat 
mennä laskettelemaan jollekin tietylle 
vuorelle, niin sinnehän lähdetään..

Tanja Kari vieraili kesällä Suomessa ja osallistui toukokuussa järjestettyyn Vammaisur-
heilun juhlaseminaariin. Kuvassa hän keskustelee VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saa-
ren ja kansainvälisen luokittelijan Paula Leppäsen kanssa.
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 Lyhyesti

6. naisten liikunnan ja urheilun IWG-maailmankonfe-
renssi järjestettiin kesäkuussa Finlandia-talolla Helsin-
gissä teemalla ”Lead the Change – Be the Change”. Kon-
ferenssiin osallistui yli 800 ihmistä lähes 100 eri maasta, 
joten se oli suurin Suomessa järjestetty urheilun semi-
naaritapahtuma vuosiin.

Yksi avajaisten puhujista oli Kansainvälisen Paralym-
piakomitean (IPC) puheenjohtaja Sir Philip Craven. 
Hän totesi järjestönsä haastavan stereotypioita päivit-
täin.

– Tasa-arvo on paralympialiikkeen DNA:ssa. Niin vam-
maisuus kuin naiseus nähdään usein rajoittavina teki-
jöinä, hän totesi. 

Yhdysvaltalainen käsipyöräilijä ja kelkkalaskija Muf-
fy Davis oli yksi konferenssin pääpuhujista. Hänellä oli 
selkeät neuvot vammaisurheilun jatkuvuuden takaa-
miseksi. Davisin filosofia kiteytyi kolmeen sanaan ”Start 
with yes!” Nämä asiat tulisivat Davisin mukaan huomi-
oida:

1. Kerro lapselle/vammautuneelle henkilölle, mitä mah-
dollisuuksia vammaisurheilu tarjoaa.
2. Tue henkilöä löytämään oma laji, harjoitteluolosuh-
teet ja apuvälineet.
3. Kouluta valmentajia ja ohjaajia.
4. Kerro vanhemmille, mitä harjoittelu vaatii ja kannus-
ta heitä välttämään lapsensa ylisuojelemista.

Kehitysvammaisten Special Olympics -järjestön Eu-
roopan ja Euraasian alueen johtaja Mary Davis edusti 
konferenssissa urheilujärjestöä, jossa naisten asema on 
kohtuullisen vahva verrattuna muihin kansainvälisiin 
järjestöihin.

– Tilastojen mukaan Special Olympics -toiminnassa 
on isompi prosentti naisvalmentajia kuin muussa urhei-
lussa. Special Olympics Internationalin toimitusjohtaja 
on nainen (Janet Froetscher) ja meillä on naispuolisia 
johtajia alueellisissa organisaatioissa. Mutta kysymys ei 
ole siitä, kuka on mies ja kuka nainen, vaan kenellä on 
paras osaaminen mihinkin työhön, Davis sanoi.

TEKSTI: LEENA KUMMU, LAURI JAAKKOLA

IWG-maailmankonferenssi 
peräänkuulutti tasa-arvoista liikuntakulttuuria

Special Olympics -järjestön Euroopan ja Euraasian alueen 
johtaja Mary Davis.

Liikuntakeskus Pajulahti isännöi So-
veltavan liikunnan ja vammaisurhei-
lun pohjoismaista seminaaria 19.–21. 
elokuuta 2015 Nastolassa. Seminaari 
on joka toinen vuosi jossain pohjois-
maassa järjestettävä koulutustilaisuus 
kuntoutus-, kasvatus- ja liikunta-alan 
ammattilaisille ja opiskelijoille. Tämä 

Pohjoismainen seminaari 
Pajulahdessa 19.–21.8.2015

tasokas seminaari järjestetään nyt en-
simmäistä kertaa Suomessa.

Seminaarin keskeisiä teemoja ovat 
sisä- ja ulkoliikunnan soveltaminen, 
koululiikunta ja harrastaminen, polku 
kuntoutujasta aktiiviliikkujaksi, esteet-
tömät ja saavutettavat tilat ja palvelut, 
inkluusio, vaikeavammaisten liikunnan 

ideat ja välineet sekä vammaisurheilu 
eri tasoilla. Seminaarikielenä on eng-
lanti. Tulkkaus suomeksi ja ruotsiksi.

Lisätiedot: Pajulahti, Virpi Remahl, 
puh. 044 7755 350, 
virpi.remahl@pajulahti.com
www.pajulahti.com
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Teema

Aj
as

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

Suomessa asuu vähän yli 5 miljoonaa ihmistä. Tansaniassa asuu 51 miljoonaa ih-
mistä, joista arviolta vähän yli 5 miljoonaa on eri tavoin vammaisia. Jopa kehi-
tysyhteistyöjärjestöjen piirissä vammaisten henkilöiden asemaan kohdistuvat 
hankkeet mielletään usein marginaalisina, mutta sitä ne eivät lukujen valossa to-
dellakaan ole. Vammaiset ihmiset eivät ole kehitysmaissa marginaalissa siksi, että 
heitä olisi vähän, vaan siksi, että heidän yhteiskunnallinen osallistumisensa on hy-
vin rajallista. Vammaisiin liitetyt ennakkoluulot istuvat lujassa, eikä vammaisuu-
den syitä ymmärretä riittävästi.

Tansaniassa vain yksi prosentti vammaisista lapsista pääsee tällä hetkellä kou-
luun. Vierailin maan kaakkoisosassa sijaitsevan Mtwaran kaupungin eräässä ala-
koulussa, jossa on erityisoppilaille oma luokka. Ihmetellessäni opettajalle oppi-
laiden vähäistä määrää hän kertoi, että luokalla on noin 30 eri-ikäistä oppilasta, 
mutta tavallisena koulupäivänä heistä saapuu paikalle alle kymmenen. Oppilaat 
kulkevat kouluun pitkien matkojen päästä, eikä vanhemmilla ole rahaa bussilip-
puun joka päivä. Lippu maksaa 15 senttiä yhteen suuntaan, mikä on pieniä pelto-
tilkkujaan viljeleville köyhille perheille merkittävä rahasumma.
 
Eurooppalaisen matkailijan on helppo järkyttyä kohdatessaan köyhyyttä ja kur-
juutta Itä-Afrikan maaseudulla, mutta olen monilla matkoillani oppinut kes-
kittymään myönteisiin seikkoihin. Useimmiten ihmiset haluavat kertoa omis-
ta onnistumistaan ja ilonaiheistaan, niin myös tapaamani koululaiset. 9-vuotias 
näkövammainen tyttö kertoi minulle rakastavansa laulamista. 12-vuotias kuulo-
vammainen poika sanoi, että hänen elämässään tärkeimmät asiat ovat perheen-
jäsenet ja jalkapallo. Liikuntatunnin alkaessa luokan jokainen oppilas juoksi ur-
heilukentälle niin kovaa kuin pystyi.
 
Olen töissä Liikunnan Kehitysyhteistyö (LiiKe) -nimisessä järjestössä, joka edistää 
paikallisen kumppanijärjestönsä Sports Development Aidin kautta koululiikun-
taa ja terveystiedon opetusta Tansaniassa. Hankkeissa on tuettu myös eri tavoin 
vammaisten lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia, ja tulevaisuudessa tarkoi-
tuksenamme on panostaa soveltavan liikunnan kehittämiseen entistä enemmän.
 
Me kaikki tiedämme, että liikunta edistää terveyttää, antaa energiaa ja ennen 
kaikkea iloa arkeen. Mutta liikunta ja urheilu voivat myös muuttaa ihmisten nega-
tiivisia asenteita ja murtaa ennakkoluuloja. Vammaisurheilu on vaikuttanut viime 
vuosikymmenten aikana valtavasti siihen, miten valtaväestö näkee vammaisten 
ihmisten potentiaalin. Esimerkiksi paralympialaiset ja Special Olympics -kisat ovat 
ravisuttaneet käsityksiä siitä, mihin eri tavoin vammaiset ihmiset pystyvät, jos ym-
päröivä yhteiskunta ei aseta osallistumiselle ylimääräisiä esteitä. Aion olla muka-
na tekemässä töitä sen eteen, että nämä hyödyt toteutuvat myös Itä-Afrikassa, 
missä ajatus vammaisista ihmisistä urheilemassa on monille yhä vieras ajatus. 

Vammaisurheilu murtaa 
ennakkoluuloja myös Tansaniassa

KUVA: 
TOMI LOUNION KOTIALBUMI

Tomi Lounio on kehitysmaatutkija, mara-
toonari ja futismies, joka valmistautuu ensi 
kesän kehitysvammaisten Special Olym-
pics -maailmankisoihin suomen jalkapallo-
joukkueen Unified-partneripelaajana.
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Tiesitkö
että

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

lehti-
katsaus

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

Tiesitkö, että...

Kovan työn täyttymys”Ihmiset verkostoituvat johon-
kin, lähtevät pois ja liittyvät sit-

ten siihen vanhaan tai johonkin uu-
teen. ”Sosiaalista takkia” siirrellään 
joustavasti naulakosta toiseen. Eri-
tyisliikunta on notkea alue, jolla on 
vahva identiteetti, ja joka on nyky-
ään vahvasti organisoitunut.”

Jyväskylän yliopiston liikuntasosiologian professori Hannu Itko-
nen analysoi Erityisliikunnan päivillä erityisliikunnan asemaa yhä 
eriytyvässä liikunnan kentässä. Keskisuomalainen 27.8.2014

Lieksalainen Anne Tirronen 
toi elinsiirron saaneiden ja dia-
lyysissa olevien EM-kilpailuista 
Puolasta kolme mitalia. Lieksan 
Lehti 2.9.2014

”Kannustan ehdottomasti 
kaikkia elinsiirron saanei-

ta lähtemään mukaan kilpaile-
maan. Siihen ei tarvita kuin us-
kallusta ja lääkärin lausunto.”

Liikuntakulttuurin eriytyminen 
jatkuu

VAU:n vertaisohjaajat ovat 
nimeltään iloliikuttajia
Tiesitkö, että VAU kouluttaa taas tänä syk-
synä uusia vertaisohjaajia, eli iloliikuttajia. 
Tällä hetkellä koulutettuja iloliikuttajia on 
ympäri Suomea kolmisenkymmentä. He 
ovat yhdistysaktiiveja tai muuten vain ih-
misten liikuttamisesta innostuneita hen-
kilöitä, jotka on koulutettu levittämään lii-
kunnan iloa vertaisilleen. Iloliikuttajat ovat 
liikuttaneet ihmisiä yhdistyksissä mm. 
jumppien, pelien ja tasapainoharjoitusten 
parissa. Järjestörajoja on ylitetty ja uusia 
kontakteja luotu.

Vertaisohjaajakoulutukseen 
voivat osallistua ummikotkin
Tiesitkö, että VAU:n vertaisohjaajakou-
lutukseen osallistujilta ei vaadita etukä-
teistaitoja tai ohjauskokemusta. Tarvi-
taan ainoastaan intoa ja iloa tekemiseen. 
Koulutuksessa perehdytään ohjaamiseen 
jumppien ja pelien kautta. Käydään läpi 
esimerkiksi puhallustikan, sisäcurlingin ja 
erilaisten pöytäpelien soveltamista eri toi-
mintakykyisille henkilöille. Koulutukses-
sa pohditaan käytännön harjoituksin mm. 
sitä, mitä on huomioitava ohjattaessa hen-
kilöä, joka ei näe.

Sukkahousut voivat olla 
soveltavaa liikuntaa

Tiesitkö, että Niksi-Pirkasta tutut sukka-
housut ovat myös oiva soveltavan liikun-
nan apuväline, jotka aikaansaavat liikettä 
niin kroppaan kuin nauruhermoihinkin. 
Mutta miten? Sen voi saada selville osal-
listumalla VAU:n vertaisohjaajakoulutuk-
seen, joka järjestetään tänä syksynä Oulun 
Edenissä 7.–9.11. Lue lisää koulutuksesta 
ja sinne ilmoittautumisesta sivulta 50.
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tutkittua

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry toteutti ke-
väällä 2014 seurakyselyn. Kyselyssä selvitettiin, onko 
urheiluseuroissa erityisliikkujia tai vammaiskilpaurhei-
lijoita, millaista toimintaa seurat järjestävät sekä mikä 
mahdollistaa tai estää erityisliikunnan järjestämisen tai 
vammaisten liikkujien mukaan ottamisen.

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: HEIDI LEHIKOINEN

Erityisliikunta 
seuroissa etenee hitaasti

Seurakysely on osa opetus- ja kulttuuri-
ministeriön tukemaa VAU:n ja liikunnan 
aluejärjestöjen kehittämishanketta, joka 
käynnistyi vuonna 2013. Kysely lähetet-
tiin liikunnan aluejärjestöjen kautta noin 
tuhanteen seuraan. Kyselyyn vastasi 221 
seuraa. Kaikkiaan Suomessa arvioidaan 
olevan noin 6 000–10 000 urheiluseuraa.

Hieman alle puolessa (40 % / n=89) vas-
tanneista seuroista järjestetään erityislii-

kuntaa tai niissä on mukana vammaisia 
henkilöitä. Suurin osa (70%) järjestetys-
tä erityisryhmätoiminnasta on suunnat-
tu lapsille ja nuorille. Erityisliikunnan tai 
vammaisurheilun ryhmiä on eniten voi-
mistelun, jalkapallon, salibandyn, uin-
nin, judon, koripallon ja taitoluistelun 
seuroissa. Yksittäisistä vammaryhmistä 
useimmin mainittiin kehitysvammaisille 
suunnattu toiminta.

”Ei ole kysytty”
Suurin este toiminnan järjestämiselle on 
ohjaajien ja valmentajien vähäisyys. Kiin-
nostusta kuitenkin on, sillä 140 (63 %) 
seuraa on kiinnostunut järjestämään toi-
mintaa erityisryhmille, jos olisi ohjaajia ja 
”jos tiedettäisiin mitä tehdä”. Seurat eivät 
tiedä, mistä lähteä liikkeelle ja mitä eri-
tyisryhmien kanssa toimiessa pitää huo-
mioida.

Voidakseen järjestää toimintaa eri-
tyisryhmille seurat kertovat tarvitsevan-
sa lisää ohjaajia (61%), osaamista (47%), 
avustajia (43%), esteettömiä tiloja (26%) 
ja apuvälineitä (20%). Lisäksi ne kaipaa-
vat tietoa vammaisurheilusta, tukea 
oman lajin soveltamiseen ja apua lajin 
markkinointiin. Tukea seurat toivovat 
löytävänsä läheltä. Paikalliset vammais- 
ja kansanterveysyhdistykset, oman kun-
nan liikuntatoimi ja VAU mainitaan luon-
tevimmiksi opastajaksi ja tukijoiksi.

Ohjaajapulan lisäksi seurojen erityislii-
kuntaa estää kysynnän puute. ”Olen ol-
lut seuran jäsen toistakymmentä vuotta 
ja kukaan ei ole kysellyt mahdollisuutta”, 
kertoo yksi kyselyyn vastaaja.

Kysynnän ongelmaa voidaan ratkaista 
vain sillä, että vammaiset liikkujat ja las-
ten vanhemmat olisivat nykyistä aktii-
visemmin yhteydessä urheiluseuroihin. 
Tarjonnan lisääminen edellyttää uuden-
laista yhteistyötä kuntien liikuntatoimen, 
urheiluseurojen ja vammaiskentän kes-
ken. 

VAU ja liikunnan aluejärjestöt pyrki-
vät ratkomaan osaamisongelmaa tar-
joamalla koulutusta suoraan seuroil-
le. Aluehankkeen yhteydessä on tähän 
mennessä toteutettu seuratoiminnan, 
ohjaamisen ja vammaisurheiluvalmen-
nuksen koulutuksia kolmen liikunnan 
aluejärjestön seuroille. Syksyn aikana 
on luvassa lisää seuroille kohdennettuja 
koulutuksia ainakin seitsemän aluejär-
jestön alueella..
Lähde:
Saari, A. Erityisliikuntakysely alueille/aluei-
den välinen vertailu (17.6.2014).

Neljä kultamitalia vammaisyleisurheilun EM-kilpailuissa kesällä voittanut lohjalainen 
ratakelaaja Henry Manni edustaa seuratasolla Länsi-Uudenmaan Urheilijoita.
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TEKSTI JA KUVAT: TARJA JAVANAINEN-LEVONEN/SAMK

Näppäile nettiin

Sanna Kalmarin esteettömän matkailun 
tietolähde ja blogi Palmuasema:
www.palmuasema.fi

Aktiivilomailua Teneriffalla
Satakunnan ammattikor-
keakoulun lehtori Tarja 
Javanainen-Levonen on 
kehittänyt oman tapan-
sa matkailla: esteettö-
myysasioita tarkkaillen 
ja kuvaten. Hän kertoo, 
millaisen paratiisin löysi 
Teneriffalta.
 
”Olen ottanut tavakseni tarkkailla ranto-
jen soveltuvuutta esteettömyyden nä-
kökulmasta. Katseltuani paikkoja ”sillä 
silmällä” suurimman vaikutuksen on teh-
nyt Playa de Las Americasin Playa de Las 
Vistas ja viereinen Los Cristianosin ranta 
Teneriffalla.

Alue on oiva matkakohde liikuntavam-
maiselle henkilölle tai perheelle, jossa 
joku käyttää liikkumisen apuvälineitä. 
Kulkuväylät ovat avaria ja esteettömiä. 
Paikkakunnan kartoista voi lukea, mitä 
reittiä pyörätuolin käyttäjän ei kannata 
valita. Kiertotie on karttaan merkittynä.

Ranta-alueen kartat osoittavat selkeästi 
sisääntuloramppien sijainnin ja kaltevuu-
den, käytössä olevien pysyvien puisten 

sekä rullattavien kulkualustojen sijainnin, 
helposti saavutettavan ja varjostetun au-
ringonottoalueen sijainnin ja monia mui-
ta olennaisia asioita matkailijan kannalta. 
Auringonottoalueen läheisyydessä parti-
oivat karskit miehet, jotka kuljettavat in-
nokkaat uimarit sovituksi ajaksi mereen 
nautiskelemaan.

Hotelleissa – aivan tavallisissakin – on 
lainattavissa erilaisia apuvälineitä. Pu-
humattakaan saksalaisen LeRo-firman 
(www.lero.net) palvelusta, josta voi etu-
käteen tilata apuvälineitä, lentokenttä-
kuljetuksen ja erilaisia retkiä. Invatakseja 
on pilvin pimein. Kulkeminen rantabule-
vardeilla vaikutti olevan helppoa lukuisil-
la erilaisilla välineillä.

Ruotsalaiset ovat aikoinaan perusta-
neet Teneriffan eteläosaan kuntoutuslai-
toksen. Nyt niitä on alueella monta. Ehkä 
juuri siitä syystä erilaisia liikuntapalveluita 
on tarjolla todella paljon.

Ilmeisesti mielikuvani matkailukoh-
teesta on täysin oikea. Liikunnankin eks-
perttinä tunnettu Sanna Kalmari käyt-
tää alueesta nimitystä ”sähkärin paratiisi” 
(toim. huom. sähkäri = sähköpyörätuoli). 
Aktiivista lomamatkaa suunnittelevalle 
Sannan Palmuasema-sivusto vaikuttaa 
olevan oikea paikka tutustua eri kohtei-
siin esteettömyyden näkökulmasta.”.

Esteetön kulku ranta-alueelle.

Karskit miehet auttavat in-
nokkaat uimarit veteen ja 
sieltä pois.
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Koulutus

Valmentaja voi kehittää 
itseään Ahos-apurahan avulla

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: JARNO LASANEN

Ahos-apuraha on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry:n ja Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-sää-
tiön yhteinen tukijärjestelmä, jonka turvin vammais-
urheiluvalmentajat voivat kouluttautua ja hakea uusia 
ideoita.

Ahos-apuraha on tarkoitettu vam-
maisurheilun ja erityisliikunnan paris-
sa toimiville valmentajille, ohjaajille, 
kouluttajille ja muille alalla toimiville 
henkilöille. Apurahaa voi saada koti-
maisiin tai ulkomaisiin opintoihin ja 
kouluttautumistilaisuuksiin. Apurahaa 
jaetaan kahdesti vuodessa. Hakuajat 
päättyvät helmi- ja lokakuun lopussa.

Yksinkertaisimmillaan homma ete-
nee näin: Vammaisurheilun parissa toi-
miva valmentaja bongaa valmentaja-
koulutuksen, jonka uskoo kehittävän 
itseään valmentajana. Hän tekee hy-
vissä ajoin apurahahakemuksen, jossa 
erittelee koulutusreissusta aiheutuvat 
kulut, saa myöntävän päätöksen, toi-
mittaa kuitit ja tositteet koulutuksen 
jälkeen VAU:hun ja saa kulunsa katet-

VAU kouluttaa
Sherborne-kurssit 
7.–8.11. Tampere, Sherborne-
jatkokurssi 
– www.varala.fi

VAU-työpajakoulutukset 
15.10. Lappeenranta, Etelä-
Karjalan Liikunta ja Urheilu, Työpaja 
4: Liikuntaa kaikille 
– www.eklu.fi 
18.10. Kouvola, VAU, Työpaja 
4a: Liikuntaa kaikille/Ohjaajana 
toimiminen 
– www.vammaisurheilu.fi 
3.12. Turku, Lounais-Suomen 
Liikunta ja Urheilu, Työpaja 4: 
Liikuntaa kaikille -koulutus lasten 
liikunnan ohjaajille 
– www.liiku.fi

Motoasemat-
koulutukset 
18.10. Kouvola, VAU,  
Motoasemat-koulutus 
– www.vammaisurheilu.fi

tua.
Osa vammaisurheilulajeista on kui-

tenkin niin vammaisurheiluspesifejä, 
ettei kattavaa valmentajakoulutusta 
lajiin yksinkertaisesti ole saatavilla. Sil-
loin voi käyttää hieman luovuutta ja 
räätälöidä itselleen sopivan koulutus-
kokonaisuuden, kuten teki oululainen 
sähköpyörätuolisalibandyvalmentaja 
Ari-Pekka Ahola.

Ahola ei ollut ehtinyt olla pitkään la-
jin parissa, kun hän sai jo päävalmen-
nusvastuun oululaisessa Merikoski 
SBT:ssä aiemman valmentajan joudut-
tua jäämään taka-alalle työkiireiden 
vuoksi. Merikoskella on peräti kolme 
sähköpyörätuolisalibandyjoukkuetta 
ja yli 30 pelaajaa, joten Aholalla riitti 
haastetta.

– Olen käynyt jalkapallovalmentajan 
koulutuksia, joten alkuun mentiin aika 
paljon jalkapallometodeilla. Pidän it-
seäni kuitenkin vielä nuorena ja halu-
sin oppia lisää, 44-vuotias Ahola ker-
too.

Joukkueen aiempi valmentaja vink-
kasi Ahos-apurahasta, Ahola otti asias-
ta selvää ja koosti VAU:n koulutuskoor-
dinaattorin Piia Korven ohjeistuksella 
itselleen koulutuskokonaisuuden, jo-
hon kuului vierailuja MM-kilpailuihin 
valmistautuvan Suomen maajouk-
kueen leireille sekä opintomatka itse 
MM-kilpailuihin, jotka järjestettiin elo-
kuun alussa Saksan Münchenissa.

Lisätiedot Ahos-apurahasta: VAU, 
koulutuskoordinaattori Piia Korpi, puh. 
044 767 1368, piia.korpi@vammaisur-
heilu.fi .

Ari-Pekka Ahola oli seuraamassa Suomen sähköpyörätuolisalibandymaajoukkueen 
edesottamuksia Saksan MM-kilpailuissa elokuussa.
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 Lyhyesti

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen pit-
käaikaisen toiminnanjohtajan Guy 
Catanin lahjoittamat stipendit on 
suunnattu vammaisten laskijoiden 
hiihdonopettajakoulutukseen. 

Tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka 
osallistuvat Suomen Hiihdonopettajat 
ry:n (SHORY) järjestämälle hiihdonoh-
jaajakurssille kaudella 2014–2015. Yh-
den stipendin suuruus on 1 000 euroa 
ja vuonna 2014 jaossa on kaksi Catani-
stipendiä. Etusijalla ovat hakijat, jot-
ka eivät ole aikaisemmin osallistuneet 
SHORY:n kurssille.

– Mikäli hiihtokoulussa on opettaja-
na vammainen henkilö, on myös vam-
maisilla harrastajille matalampi kynnys 
tulla mukaan lasketteluharrastuksen 
pariin, Catani perusteli stipendin ideaa.

Vapaamuotoinen stipendihakemus 
lähetetään sähköpostitse VAU:hun. Ha-
kemuksesta tulee ilmetä hakijan tiedot 
sekä perustelut stipendin saannille.

Stipendihakemukset 19.10. men-
nessä: anu.hamalainen@vammaisur-
heilu.fi. Stipendin saajille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti 24.10. mennessä. 
Stipendin saajien tulee olla paikalla 
stipendien luovutustilaisuudessa Ski 
Expo -messuilla 31.10. Helsingin Mes-
sukeskuksessa.

Lisätiedot: VAU, Anu Hämäläinen, 
puh. 044 752 9373, anu.hamalainen@
vammaisurheilu.fi

Catani-stipendeillä tuetaan vammaisten 
henkilöiden kouluttautumista hiihdonopettajiksi

Vuonna 2013 Catani-stipendin sai näkövammainen Päivi Helminen (vas.), joka kertoi 
haluavansa toimia etenkin näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä tukena las-
ketteluharrastuksessa.

Valtion liikuntaneuvosto julkaisi Liikun-
tapaikkarakentamisen suunta -asiakir-
jan, jossa nimensä mukaisesti esitellään 
liikuntapaikkarakentamisen tulevia pai-
notuksia. Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry on ollut aktiivisesti vaikutta-
massa siihen, että uusissa painotuksissa 
esteettömyysseikat on nostettu entistä 
merkittävämpään rooliin.

Valtio tukee liikuntapaikkarakentamis-
ta vuosittain noin 25 miljoonalla eurolla, 
joten näillä painotuksilla on iso merkitys.

VAU:n kolmivuotissuunnitelman (2013–
2015) pääpainopistealue on ”liikkumi-
sen ja urheilemisen edellytysten ja olo-

suhteiden kehittäminen esteettömäksi 
ja saavutettavaksi”. Merkittävä osa kolmi-
vuotiskauden työtä on ollut taustavaikut-
tamista – tuttavallisemmin lobbaamista 
– sen suhteen, että liikuntapaikkarakenta-
misen painotuksiin saataisiin entistä vah-
vemmin esteettömyysmääräykset esille. 
Tämä työ osaltaan konkretisoitui Valtion 
liikuntaneuvoston julkaisemassa Liikun-
tapaikkarakentamisen suunta -asiakirjas-
sa.

Asiakirjan tiivistelmässä todetaan: ”Lin-
jauksissa painotetaan hankkeiden esteet-
tömyyttä ja energiatehokkuutta. --- Haki-
jaa pyydetään liittämään hakemukseen 

hanketta koskeva esteettömyysselvitys ja 
peruskorjausten osalta esteettömyyskar-
toitus.”

Asiakirjassa todetaan myös, että ”es-
teettömyysmääräysten puutteellinen 
noudattaminen on edelleen yksi yleisim-
piä huomauttamisperusteita liikuntapaik-
karakentamisen hankeavustuksissa.” On 
ilmeistä, että jatkossa näihin puutteisiin 
tullaan kiinnittämään entistä enemmän 
huomiota.

Tutustu Liikuntapaikkarakentami-
sen suunta -asiakirjaan: www.liikunta-
neuvosto.fi (–> Julkaisut –> Suunta-asia-
kirjat)

Esteettömyys yhdeksi 
liikuntapaikkarakentamisen pääpainopisteistä
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Huipulla

Alla olevaan kuvaan tiivistyy paljon Belgian Antwerpe-
nissa syyskuussa järjestetyistä Special Olympics Euroo-
pan Kesäkisoista. Suomalaisjudoka Linda Naumann on 
juuri voittanut Iso-Britannian Zoe Luise Kanen tatamil-
la. Ensitöikseen judokoiden odotustilaan saapuessaan 
Naumann etsii katseellaan äskeisen vastustajansa ja 
rientää kaappaamaan Kanen hellään halaukseensa.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Sydämen kisat

– Menin lohduttamaan häntä, koska 
voitin hänet. Ajattelin, että se helpot-
taa hänen oloaan, Naumann kertoi.

Suomen 35 urheilijan joukkue kahmi 
Belgian kisoista ison määrän mitaleita, 
mutta tarkkaa lukumäärää ei ole syy-

tä edes laskea. Mitalit, tulokset ja voi-
tot ovat toissijaisia asioita sen rinnalla, 
mistä näissä kisoissa todella on kysy-
mys: kokemuksista, ystävyydestä ja ai-
dosta urheilemisen ilosta.

Special Olympics -kisat vaativat val-

tavan organisaation: Pelkästään va-
paaehtoisia oli Antwerpenissa 4000. 
Massiivisista puitteista ja hienoista jär-
jestelyistä huolimatta Special Olym-
pics -kisat ovat silti ennen kaikkea ur-
heilijoiden kisat – kenties enemmän 
kuin mikään muu urheilutapahtuma.

Monissa huippu-urheilukilpailuissa 
urheilijat ovat paikalla vain urheile-
massa, voittamassa. He toki ovat ylei-
sön katseiden keskipiste, mutta he 
ovat silti ”vain” urheilemassa. Special 
Olympics -kisoissa urheilijat todella te-
kevät kisat, he luovat kisoille niiden il-
meen. Ilmeen, joka on kaikessa tunne-
kylläisyydessään jotain sellaista, mitä 
meidän kaikkien olisi hyvä päästä to-

Suomen Linda Nau-
mann lohduttaa Iso-Bri-
tannian Zoe Luise Kanea 
kaksikon välisen judo-
ottelun jälkeen.
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Yksi tärkeimmistä seikoista Special 
Olympics -kisoissa – urheilupaikoil-
la ja kisakylässä koettavien elämys-
ten ohella – on Healthy Athletes 
-ohjelma, jossa kisoihin osallistu-
ville urheilijoille tarjotaan ilmaisek-
si erilaisia terveydenhoitopalveluja: 
näön- ja kuulontarkistusta, jalkojen 
kunnon arviointia, hammastarkas-
tusta jne.

Erityisesti Healthy Athlete -oh-
jelma on tärkeä köyhien maiden 
urheilijoille. Kyseessä voi olla en-
simmäinen kerta, kun joidenkin 
maiden urheilijat pääsevät näin yk-
sityiskohtaiseen terveydenhuollolli-
seen syyniin.

Konkreettisimpia tuloksia Healt-
hy Athletes -ohjelmasta ovat mo-
nille urheilijoille kisojen jälkeen 
maksutta lähetettävät uudet sil-

distamaan edes kerran elämässä.

”On todella avannut 
silmiä”
Euroopan Kesäkisojen kaltaisilla suu-
rilla Special Olympics -kisoilla on mah-
tava vaikutus järjestäjämaassa. Jo pel-
kästään se, että lähes 2000 urheilijaa 
viettää kisoja edeltävät päivät isäntä-
perhemajoituksessa ympäri Belgiaa, 
lisää tietoisuutta suurelle joukolle ih-
misiä, joilla ei välttämättä ollut aiem-
paa kosketuspintaa kehitysvammaisiin 
henkilöihin.

Suomen 35 urheilijan joukkue vietti 
kisojen alkua edeltäneet päivät Beve-
renin kaupungissa ja molemmat osa-
puolet tekivät toisiinsa lähtemättömän 
vaikutuksen. Isäntäperheet kävivät ah-
kerasti seuraamassa suomalaisurheili-
joiden edesottamuksia kisojen aikana. 
Innokkaimmat kävivät hyvästelemäs-

sä ”uudet perheenjäsenensä” vielä len-
tokentällä ennen Suomen joukkueen 
matkaa kotimaahan.

Samankaltainen tietoisuutta lisäävä 
vaikutus Special Olympics -kisoissa on 
myös Unified-urheilulla. Osassa kisojen 
lajeista kehitysvammaiset urheilijat ja 
vammattomat Unified-partnerit kilpai-
levat rinta rinnan samoissa joukkueis-
sa. Belgian kisoihin Suomesta osallistui 
ensimmäistä kertaa Unified-koripallo-
joukkue.

– Tämä partneritouhu on todella 
avannut silmiä. Minulla ei ollut aiem-
paa kokemusta kehitysvammaisista 
henkilöistä, ennen kuin ryhdyin part-
neriksi. Ihan normaalia porukkaahan 
tässä ollaan, summasi Suomen voi-
tokkaan koripallojoukkueen yksi part-
nereista Aleksi Mäkinen.

Suomalaisurheilijat osallistuivat Spe-
cial Olympics Euroopan Kesäkisoissa 

viiteen lajiin: judoon, yleisurheiluun, 
uintiin, jalkapalloon ja Unified-koripal-
loon.

Seuraavat isot Special Olympics -ki-
sat ovatkin sitten kaikkien aikojen 
karnevaali, kun Special Olympics Ke-
sämaailmankisat palaavat ”kotiin”, eli 
liikkeen synnyinmaahan Yhdysvaltoi-
hin. Kesämaailmankisat järjestetään 
Los Angelesissa 25.7.–2.8.2015, ja Suo-
mesta kisoihin lähtee lähes sadan ur-
heilijan joukkue..

Healthy Athletes -ohjelma edistää Special 
Olympics -urheilijoiden terveyttä

mälasit. Antwerpenin Special Olym-
pics Euroopan Kesäkisoista uudet la-
sit lähtivät usealle sadalla urheilijalle. 

Suomen joukkueestakin useampi ur-
heilija saa joko uudet lasit vanhojen 
tilalle tai jopa kokonaan uudet lasit.

Jalkapalloilija Linda Korhonen (vas.) 
otti osaa Healthy Athletes -ohjel-
maan.
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Huipulla TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA, ANTERO AALTONEN

Maalipallomiehille voitettu 
hopea MM-kotikisoista
Suomen miesten maalipallojoukkue saavutti Espoon 
MM-kilpailuista sen mitä saavutettavissa oli: paralym-
piapaikan ja MM-hopeaa ylivoimaisen Brasilian perässä.

Vain loppuhuipennus jäi puuttumaan 
Suomen miesten joukkueen hienolla 
taipaleella kotiareenalla Espoossa pela-
tuissa maalipallon MM-kilpailuissa. Tur-
nauksen selvästi paras joukkue Brasilia 
vei mestaruuden tylyllä 9–1-finaalivoi-
tolla isäntämaasta.

Ilmaan jäi väreilemään pieni petty-
myksen tunne, kun kaikki oli katettu 
suoraa televisiolähetystä myöten Suo-
men maailmanmestaruudelle. Tosiasi-
assa Suomi pelasi loistavan turnauksen 

menestyspaineiden alla.
– Harjoituspelien perusteella ei ollut 

odotettavissa ihan näin hyvää turnaus-
ta. Tämä oli monelle joukkueen ulko-
puoliselle varmasti yllätys, Suomen val-
mentaja Timo Laitinen totesi.

Värikäs Erkki Miinala huudatti yleisöä 
läpi turnauksen ja valittiin MM-kilpailu-
jen arvokkaimmaksi pelaajaksi. Joukku-
een pelillinen johtaja oli kuitenkin Pet-
ri Posio, ja juuri hänen puuttumisensa 
MM-finaalista vei Suomen pienetkin 

MM-hopeajoukkue: Petri Posio (vas.), Erkki Miinala, Petteri Peitso, Toni Alenius, Jarno Mattila ja Eetu Eronen.

menestysmahdollisuudet väkivahvaa 
Brasiliaa vastaan.

Posio loukkasi jalkaansa USA-välierän 
loppuhetkillä ja finaalipäivän aikana 
kävi selväksi, ettei häntä saataisi peli-
kuntoon loppuotteluun. Posion tilalla 
finaalissa pelannut Petteri Peitso hoiti 
oman ruutunsa hyvin ja teki Suomen ai-
noan maalinkin, mutta joukkueen hen-
kisen johtajan puuttuminen ei voinut 
olla näkymättä ottelussa, jossa kaikkien 
pelaajien olisi pitänyt venyä pitkän tur-
nauksen päätteeksi parhaimpaansa.

Hopeamitali oli Suomen ensimmäi-
nen MM-mitali maalipallossa 16 vuo-
teen. Miesten puolella edellisestä MM-
mitalista oli ehtinyt kulua 20 vuotta. 
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InfoMaalipallon 
MM-kilpailut 
30.6.–5.7.2014

Mikä tärkeintä, Suomen miehet saavut-
tivat mitalisijallaan paikan vuoden 2016 
Rio de Janeiron paralympialaisiin, eikä 
joukkueen näin ollen tarvitse lähteä kar-
simaan paikasta vuoden 2015 IBSA:n 
Maailmankilpailuihin Etelä-Koreaan.

Suomen naisten joukkueen MM-kil-
pailut sujuivat alakanttiin. Heti ensim-
mäisessä ottelussa Turkki tyrmäsi Suo-
men luvuin 12–2. Turnauksen edetessä 
Suomen peli parani, mutta ainoaksi voi-
toksi jäi 6–2-voitto Saksasta.

Suomi jäi viidenneksi alkulohkossa, 
jonka neljä kärkijoukkuetta olivat lo-

pulta koko turnauksen neljä parasta 
joukkuetta. Mestariksi edennyttä Yh-
dysvaltoja vastaan Suomi pysyi hyvin 
pelissä mukana pitkään, vaikka taipui 
lopulta 2–7-tappioon. Hopeamitalisti 
Venäjää Suomi piti todella ahtaalla lop-
puun saakka, mutta hävisi 3–4.

Hyökkäyspelissä Suomi oli liikaa Kat-
ja Heikkisen varassa. Hän teki yhdek-
sän Suomen 13 maalista. Turnauksen 
jälkeen Heikkinen ilmoitti lopettavansa 
maajoukkueuransa, joten naisten jouk-
kue on uudelleenrakennuksen edes-
sä..

Miehet
Suomen ottelut
Alkulohko
Suomi–Tšekki 5–6
Suomi–Ukraina 12–2
Suomi–Espanja 3–2
Suomi–Saksa 9–5
Suomi–Algeria 10–3
Suomi–USA 8–3
Puolivälierä
Suomi–Kiina 5–2
Välierä
Suomi–USA 6–3
Loppuottelu
Suomi–Brasilia 1–9
Loppujärjestys: 1) Brasilia, 
2) Suomi, 3) USA, 4) Liettua.

Naiset
Suomen ottelut
Alkulohko
Suomi–Turkki 2–12
Suomi–USA 2–7
Suomi–Saksa 6–2
Suomi–Venäjä 3–4
Suomi–Japani 4–0
Suomi jäi alkulohkonsa 
viidenneksi.
Loppujärjestys: 
1) USA, 2) Venäjä, 3) Turkki, 
4) Japani,… 9–10) Suomi
MM-kilpailujen täydet 
tulokset ja lisätiedot: 
www.goalball2014.fi

Katja Heikkisen (vas.) ja Krista Leppä-
sen edustaman naisten maajoukku-
een taival päättyi alkulohkoon.

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö seurasi Suomen miesten mainioita otteita yhdes-
sä MM-kilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtajan Johanna Ikäheimon kanssa.



28

Huipulla

Arvokilpailukooste

Vammaisurheilun arvokilpailukesän kruunu oli Minna 
Leinosen komean uran ensimmäinen maailmanmes-
taruus ilmakiväärin makuukilpailussa Saksan Suhlissa. 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: MAIJU TORVINEN, ANU HÄMÄLÄINEN

Vilkas ja mitalirikas 
arvokilpailukesä

Kymmenen vuoden takainen paralym-
piavoittaja voitti jännittävässä finaalis-
sa Serbian Dragan Risticin 0,1 pisteen 
erolla.

Jean-Pierre Antonios jatkoi arvokil-
pailumitalien kultasarjaansa voittamal-
la W1-luokan taljajousikilpailun jousi-
ammunnan EM-kilpailuissa Sveitsissä. 
Edellisvuonna Antonios oli voittanut 
maailmanmestaruuden. Paralympia-
voittaja Jere Forsberg jatkoi myös sa-
malla linjalla kuin edellisvuoden MM-
kilpailuissa: tuloksena EM-hopeaa 
pisteen erolla voittajaan.

Vammaispyöräilyn MM-kilpailuissa 
Yhdysvaltain Greenevillessä koettiin 
historiallisia suomalaishetkiä, kun ni-
valalainen käsipyöräilijä Teppo Polvi 

voitti pronssia H1-luokassa. Kyseessä 
oli historian ensimmäinen suomalais-
mitali MM-kilpailuista. Polvi kruuna-
si loistavat kisansa vielä maantieajon 
MM-hopealla.

Jyväskyläläinen uimari Leo Läh-
teenmäki väläytti jo vuonna 2013 S9-
luokan MM-pronssillaan, ja Eindhove-
nin EM-kilpailuissa 2014 mitalisarja sai 
jatkoa EM-hopealla 50 metrin vapaa-
uinnissa.

Paralympialajeissa arvokilpailumi-
taleille ylsivät myös runsaslukuinen 
joukko yleisurheilijoita (katso kainalo-
juttu) sekä miesten maalipallojoukkue 
(katso edellinen aukeama). Purjehti-
ja Niko Salomaa ylsi MM-kilpailujen 
2.4mR-luokassa yhdeksänneksi, mikä 

riitti varmistamaan hänelle paikan 
vuoden 2016 Rio de Janeiron paralym-
pialaisiin.

Sähköpyörätuolisalibandymaajouk-
kue himoitsi kahden peräkkäisen arvo-
kilpailupronssin jatkeeksi kirkkaampaa 
mitalia Saksan MM-kilpailuista. Tulok-
sena oli kuitenkin tuttu kolmas sija 
Suomen hävittyä alkulohkossa hopea-
joukkue Belgialle ja välierässä kultami-
talisti Hollannille.

Hanna Vilmi voitti jo neljännen pe-
räkkäisen Euroopan mestaruutensa 
sokkopingiksen EM-kilpailuissa Ruot-
sissa. Vilmin johdolla Suomi eteni myös 
ylivoimaiseen voittoon joukkuekilpai-
lussa. Ari Lahtinen voitti hopeaa mies-
ten sarjassa.

Pyörätuolirugbyn MM-kilpailuis-
sa Tanskassa Suomi ylsi ensimmäistä 
kertaa kymmenen parhaan joukkoon 
maailman parhaiden ollessa koolla. 
Suomi voitti kisoissa Belgian ja Saksan 

Minna Leinonen tähtäsi MM-kultaa ja 
varmisti samalla Suomelle maapaikan 
Rio de Janeiron paralympialaisiin.
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Tomi Palovaara (kesk.) sijoittui hopealle elinsiirron saaneiden ja dialyysissa olevien 
EM-kilpailujen minimaratonilla. Keihäässä hän voitti kultaa.

TEKSTI: KIMMO MUSTONEN

Vammaisyleisurheilun EM-kisat
lupaavat hyvää Rioon

ja sijoittui kymmenenneksi. CP-jalka-
pallon EM-kilpailuissa Portugalissa 
Suomen joukkue puolestaan hävisi 
kaikki ottelunsa ja jäi 11:nneksi. 

Matti Sairanen voitti 61-kiloisten 
sarjan hopeaa vammaistaekwondon 
MM-kilpailuissa Venäjällä. Kyseessä 
oli Sairasen neljäs peräkkäinen MM-
mitali.

Jani Tissari voitti hopeaa keihääs-
sä ja Joni Pajala pronssia kiekos-
sa kehitysvammaisten yleisurheilun 
INAS EM-kilpailuissa Hollannissa.

Istumalentopallon MM-kilpailuihin 
Puolaan Suomen naisten maajouk-
kue pääsi takaportin kautta Iranin 
jättäydyttyä pois turnauksesta. Suo-
mi käytti tilaisuutensa hyväkseen, 
voitti alkulohkossaan Puolan ja Iso-
Britannian ja ylsi maailman valioiden 
seurassa kahdeksanneksi.

Katja Karjalainen ajoi onnistu-
neesti sisään uuden ratsunsa Woi-
koski Double U:n arvokilpailutasolle 
Ranskassa järjestetyissä MM-kilpai-
luissa. Karjalainen sijoittui neljännek-
si henkilökohtaisessa ohjelmassa ja 
joukkueohjelmassa. Vapaaohjelmas-
sa sijoitus oli viides. 

Esa Miettinen sijoittui viidenneksi 
9-luokassa liikuntavammaisten pöy-
tätenniksen MM-kilpailuissa Kiinas-

Vammaisyleisurheilun EM-kilpailut 
järjestettiin 18.–23.8.2014 Walesin 
Swanseassa. Joukkue koostui 11 ur-
heilijasta, jotka kilpailivat 22 lajissa. 
EM-kilpailuihin osallistui 560 urhei-
lijaa 37 maasta. Suomi saavutti kil-
pailuista 16 mitalia (9-3-4) sijoittuen 
mitalitaulukossa upeasti viidennelle 
sijalle. 

On mielenkiintoista ennakoida näi-
den tulosten valossa vuoden 2015 
MM-kisoja ja edelleen Rion 2016 pa-
ralympialaisia. EM-kisojen mitaleista 
kaikkiaan 12 mitalia tuli Rion para-
lympialajeista ja niistäkin kuusi kul-
taista mitalia. Suurimpia mitalieh-
dokkaita 2015 MM-kisoissa ja Riossa 

ovat Leo-Pekka Tähti (T54 /100m), 
Toni Piispanen (T51 /100m ja 400m) 
sekä Marjaana Heikkinen (F34 kei-
häs). Nuorista urheilijoista selkeää 
mitalipotentiaalia ovat Henry Man-
ni (T34 /100 ja 800m) ja Amanda Ko-
taja (T54 /100 metriä). Mitalisijoja on 
kärkkymässä myös Aleksi Kirjonen 
(F56/57 keihäs ja kuula). 

Naisten näkövammaisten luokan 
lajit ovat ennakkoon vaikeita arvioita-
via vähäisten osanottajamäärien ta-
kia. EM-kisoissa saavutetut mitalitu-
loksetkin ovat suhteellisen kaukana 
maailman kärkituloksista. MM-2015 
ja Rion edustuspaikka on lähimpänä 
Ronja Ojalle ja Elisa Montoselle pi-

tuushypyssä. Ratakelauksen osalta ei 
ole syytä unohtaa Swanseassa läpi-
murtonsa tehnyttä Tuomas Mannia 
(T34 /100m ja 400m) ja toisiin para-
lympialaisiin tähtäävää Esa-Pekka 
Mattilaa (T54 /100m).

Yleisurheilussa Rion paralympia-
laisten ensimmäisiä maapaikkoja 
jaetaan MM-kisojen tulosten perus-
teella kunkin lajin kahdelle parhaalle 
urheilijalle. Seuraavat paikat jaetaan 
rankinglistojen kolmelle parhaalle ja 
loput jaetaan osalle A-rajan saavut-
taneille urheilijoille. Ennakoin, että 
Lontoon seitsemän yleisurheilijan 
joukkue kasvaa Riossa 8–9 urheili-
jaan.     

sa. Matti Launonen voitti yhden otte-
lun, mutta jäi alkulohkoon 1-luokassa.

Jussi Lotvonen osallistui ensimmäise-
nä suomalaisena vammaistriathlonin ar-
vokilpailuihin. Lotvonen sijoittui Itävallan 
EM-kilpailuissa PT4-luokassa 12:nneksi. 
Oululainen tähtää tiukasti Rion paralym-
pialaisiin, jossa triathlon on ensimmäistä 
kertaa lajiohjelmassa.

Elinsiirron saaneiden urheilurintamalla 
oli kesällä vuorossa kahdet EM-kilpailut. 
Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpai-
luista Liettuasta Suomen 15 urheilijan 
joukkue toi mukanaan hurjat 42 mitalia, 

joista peräti 21 oli kultaisia. Lentopal-
lossa Suomi voitti jo viidennen peräk-
käisen EM-kultansa. Tuija Helander 
voitti seitsemän kultamitalia ja tuli vali-
tuksi kisojen parhaaksi naisurheilijaksi.

Yleisissä elinsiirron saaneiden ja dia-
lyysissa olevien EM-kilpailuissa Puolas-
sa Suomen 20 urheilijan joukkue kah-
mi 31 mitalia, joista 11 kultaisia. Tapio 
Aikio voitti kolme kultaa yleisurheilun 
heittolajeista ja Mauri Kuotola keräsi 
viisi mitalia yleisurheilusta, keilailusta 
ja uinnista. Kolme Kuotolan mitaleista 
oli kultaisia..
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Suomen Valmentajat, kaikkien valmentajien palvelu-
organisaatio, kouluttaa aktiivisesti suomalaisia ja Suo-
messa toimivia valmentajia. Vuosittain Suomen Val-
mentajat järjestää noin 50–60 koulutustapahtumaa, 
joista osa on avoimia koulutuksia ja osa esimerkiksi 
seurojen erikseen tilaamia.

TEKSTI JA KUVA: SARI TUUNAINEN

Suomen Valmentajilla 
vahvaa koulutusosaamista

Liiketaitoharjoittelu, muut 
teemakoulutukset ja 
kampanjat
Nuorten Liiketaitoharjoittelu on harjoi-
tusohjelma nuoren urheilijan fyysismo-
toristen perustaitojen kehittämiseksi. 
Liiketaitoharjoitteluohjelma on tehty yh-
teistyössä Yhdysvalloissa fysiikkavalmen-
tajana työskentelevän Tommi Paavolan 
sekä kotimaisten asiantuntijoiden kans-
sa.

Nuorten Liiketaitoharjoitteluohjelman 
sisältö rakentuu kuudesta keskeisestä lii-
ketaidosta, jotka ovat valmiusasento, lii-
keaskel, ponnistaminen ja alastulo, suun-
nanmuutosaskel, olkavarren- ja lapojen 
toiminta sekä heittäminen.

Liiketaitoharjoittelusta on kehitetty jo 
neljän tasoista koulutusta, lähtien pe-
rusteista ja edeten liikkeiden yhdistely-
kykyyn. Kaikkiin tasoihin on tehty myös 
videoaineistot cd-/dvd-muodossa ku-
vaamaan harjoitteiden oikeaa suoritus-
tapaa.

– Liiketaitoharjoittelu on ollut jo pit-
kään Suomen Valmentajien koulutus-
katalogissa ja se on meidän vahvaa 
osaamisaluettamme. Tänä syksynä jär-
jestämme kaikista neljästä tasosta myös 
avoimet koulutukset, toteaa Suomen Val-
mentajien kehityspäällikkö Erik Piispa.

Liiketaitoharjoittelu kuuluu Suomen 
Valmentajien koulutuksissa niin sanot-
tuihin teemakoulutuksiin. Muita teema-
koulutuksia järjestetään muun muassa 
voima- ja liikkuvuusharjoittelusta. Uute-
na teemakoulutuksena on tänä syksynä 
faskioiden eli lihaskalvojen toimintaan 
liittyvä koulutus.

Suomen Valmentajat tekee myös ak-
tiivisesti valmennuksellisia kampanjoita 

ja koulutuksia yhteistyössä eri tahojen 
kanssa. Näistä esimerkki oli keväällä Suo-
mea kiertänyt urheiluvammojen ehkäi-
syyn keskittynyt koulutuskiertue, joka 
kantoi nimeä Vammat Veks!

Valmentajaklinikat ja 
Specialit
Suomen Valmentajien Valmentajakli-
nikat ovat intensiivisiä yhden päivän 
koulutuksia, joiden perusajatuksena on 
valmentajan osaamisen lisääminen käy-
tännön tekemisen kautta. Koulutukset 
on suunnattu erityisesti seuravalmenta-
jille ja niissä keskitytään fyysisen harjoit-
telun perusasioihin. Kouluttajina on suo-
malaisia asiantuntijoita kunkinkertaiseen 
aihealueeseen liittyen.

Vuosittain järjestetään myös Valmen-
tajaklinikka Special, johon kutsutaan ul-
komainen oman alansa huippuasian-
tuntija. Syksyn 2014 Valmentajaklinikka 
Specialissa keskitytään urheiluvammoja 
ennaltaehkäisevään harjoitteluun sekä 
urheiluvamman syntymisen (nilkka/

polvi) jälkeiseen harjoitteluun. Yhdys-
valtalaisen kouluttajan Bill Knowlesin 
reconditioning-toimintamallissa kun-
toutusprosessissa huomioidaan urheilu-
vammasta kuntoutumisen ohella myös 
suorituskyvyn osa-alueiden harjoittelu. 
Näin varmistetaan, että urheilija on mah-
dollisimman hyvässä kunnossa palates-
saan takaisin normaaliin harjoitteluun.

– Suomen Valmentajien profiilitapah-
tumia ovat Valmentajaklinikat, joita jär-
jestetään eri valmennuksen teemois-
ta ympäri Suomen. Joka vuosi Suomen 
Valmentajat kutsuu myös asiantuntijoita 
ulkomailta jakamaan osaamistaan suo-
malaisten valmentajien kanssa, Piispa 
kertoo.

– Tämän syksyn tähtikouluttaja Bill 
Knowles on tehnyt yhteistyötä monien 
maailmankuulujen urheilijoiden ja jouk-
kueiden kanssa, mm. Tiger Woodsin 
(golf), Michael Owenin (jalkapallo), Pey-
ton Manningin (amerikkalainen jalka-
pallo), Dara Torresin (uinti), Manchester 
Unitedin, Chelsean, Australian Institute of 
Sportsin ja US Ski Teamin, hän jatkaa..

Näppäile nettiin
Kaikki Suomen Valmentajien koulutuk-
set ja ilmoittautumislinkit löydät osoit-
teesta:
www.suomenvalmentajat.fi/
koulutukset-ja-tapahtumat

Suomen Valmentajien ke-
hityspäällikkö Erik Piispa 
on yksi liiketaitoharjoitte-
lun kouluttajista.
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Lyhyesti

Kansainvälinen Paralympiakomitea 
(IPC) on toteuttanut yhteistyökump-
paninsa Allianzin kanssa useasta kesä- 
ja talviparalympialajista lajitietokortin. 

Kortti esittelee lajin ominaisuuksia ku-
ten luokittelun ja säännöt sekä nostaa 
esiin yhden lajin urheilijan. Nyt kymme-
nen näistä korteista on suomennettu ja 

niihin on lisätty suomalainen esimerk-
kiurheilija. Lajikortit löytyvät osoittees-
ta www.paralympia.fi ja ovat vapaasti 
käytettävissä.

Viides 
kansainvälinen 
Pajulahti Games 
tammikuussa 2015

Lajikortit kertovat ydinasiat

VAU järjestää viidettä kertaa vam-
maisurheilun kansainvälisen Paju-
lahti Games -kilpailutapahtuman 
16.–18. tammikuuta 2015 Liikun-
takeskus Pajulahdessa, Nastolassa. 
Seitsemän lajin kilpailutapahtumas-
sa on tarjolla huippuvammaisur-
heilua maalipallossa, istumalento-
pallossa, voimanostossa, judossa, 
pyörätuolirugbyssa, yleisurheilussa 
ja sokkopingiksessä.

Lisätiedot: 
www.pajulahtigames.fi

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

Pyörätuolirugbyn EM-kilpailut 
2015 ja elinsiirron saaneiden 
EM-kilpailut 2016 Suomessa
Vasta on maalipallon MM-kilpailut saatu 
onnistuneesti järjestettyä, kun VAU:lle puk-
kaa jo uusia arvokilpailujen järjestämisteh-
täviä. Pyörätuolirugbyn EM-kilpailujen A-
sarja myönnettiin vuodelle 2015 Suomeen 
ja Pajulahteen. Elinsiirron saaneiden ja dia-
lyysissa olevien EM-kilpailut järjestetään 
puolestaan vuonna 2016 Vantaalla.

Pyörätuolirugbyn EM-kilpailut järjeste-
tään vuodesta 2015 lähtien uudella kon-
septilla, jossa osallistuvat maat on jaettu 
A-, B- ja C-kategoriaan. Suomi sai järjestet-
täväkseen maanosan parhaiden kahdeksan 
joukkueen välisen A-sarjan 13.–20. syys-
kuuta 2015 Liikuntakeskus Pajulahdessa 
Nastolassa.

A-sarjaan kelpuutetaan suoraan rankin-
gin kuusi parasta joukkuetta, jotka ovat Bel-
gia, Tanska, Suomi, Saksa, Iso-Britannia ja 
Ruotsi. Lisäksi turnaukseen pääsevät huhti-
kuussa pelattavan B-sarjan turnauksen kak-
si parasta joukkuetta.

– EM-kilpailujen ottelut pelataan Pajulah-
ti-hallissa. Turnauksen kaksi parasta maata 

varmistaa paikkansa vuoden 2016 Rio de 
Janeiron paralympialaisiin, kertoo EM-kil-
pailujen pääsihteeri Hannele Pöysti.

VAU:lle myönnettiin loppukesästä myös 
vuoden 2016 elinsiirron saaneiden ja dia-
lyysissa olevien EM-kilpailut sekä sydän- ja 
keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailut. Nämä 
kahden eri järjestön arvokilpailut on perin-
teisesti järjestetty samana vuonna mutta 
eri paikoissa. Suomi haki molempia kisoja, 
sai ne ja järjestää kisat ensimmäistä kertaa 
samanaikaisesti heinäkuussa 2016 Vantaal-
la.

– Suomen hakemuksessa painotettiin eri 
elinsiirtoryhmien lähentymistä ja kaksien 
eri kilpailujen järjestämistä samassa paikas-
sa, sanoo VAU:n elinsiirtourheilusta vastaa-
va toimialapäällikkö Teemu Lakkasuo.

Kyseessä ovat monilajikilpailut, eli lajeja 
on mukana yleisurheilusta sulkapalloon ja 
pyöräilystä uintiin. Suurin osa lajeista järjes-
tetään Tikkurilan ja Myyrmäen urheilupuis-
toissa. Urheilijoita kilpailuihin on odotetta-
vissa useita satoja ympäri Eurooppaa.
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ENNEN NYT&

Petri Kärkäinen ehti nousta aivan maailman huipun 
tuntumaan pyörätuolikoripallossa, kunnes mystinen 
hermosairaus veti tylysti maton alta.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: SERENA OWENS, PEKKA HAKALA, VAU:N ARKISTO

Pitkä mies putoaa korkealta

Liikuntavammaisten urheilussa voi 
kuulla aika ajoin puhuttavan hieman 
puistattavastikin ”täydellisesti sopivas-
ta vammasta”. Alastarolaisen Petri Kär-
käisen osittainen selkäydinvamma oli 
sellainen pyörätuolikoripalloa ajatel-
len. Se oli täydellisesti sopiva kolmen 
pisteen pelaajalle.

Lisäksi Kärkäinen oli kaksimetrinen 
ja hänellä oli pitkät kädet ja pitkä sel-
kä. Kärkäinen tutustui ensimmäisen 
kerran pyörätuolikoripalloon alkuvuo-
desta 1981, kun helsinkiläinen joukkue 
harjoitteli Käpylän kuntoutuskeskuk-
sessa, jossa vammautumisensa jälkei-
sellä sairaalajaksolla vain 57-kiloiseksi 

kuihtunut Kärkäinen oli kuntoutukses-
sa.

Kuntoutuskeskuksesta kotiuduttu-
aan Kärkäinen keräsi pari vuotta painoa 
äidin kotiruokien äärellä Alastarossa ja 
”sopeutui asioihin” vammautumisen 
jälkeen. Vuonna 1983 turkulainen Rai-
ner Vikström otti yhteyttä Kärkäiseen 
ja käski tämän Turkuun TSPK:n harjoi-
tuksiin. Jo vuonna 1984 ulottuva Kär-
käinen oli mukana Suomen maajouk-
kueessa.

Kärkäinen pelasi Turussa kolme kaut-
ta ja voitti TSPK:n kanssa ensimmäisen 
Suomen mestaruutensa. Sitten hän 
siirtyi Helsingin Kopareihin ja voitti toi-
sen mestaruutensa. Tämän jälkeen Ko-
pareiden nimi muuttui Trehab-Teamik-
si, mutta mestaruus jäi uusimatta.

Kärkäinen asui koko ajan Alastarolla 
ja kun Raumalle perustettiin uusi jouk-
kue, Rauma-Basket, kaudeksi 1988–89, 
vaihtoi Kärkäinen lyhyempien matko-
jen vuoksi seuraa. 

Rauman ja Lahden joukkueet muo-
dostivat Suomen pyörätuolikoripal-
lon kärkikaksikon usean vuoden ajan. 
Aluksi Lahti oli niskan päällä, mutta 
sitten osat vaihtuivat ja Kärkäinen ehti 
voittaa Raumalla kolme mestaruutta li-
sää.

Australian valloittaja
Kärkäinen ja Suomen maajoukkue lä-
hestyivät vuosi vuodelta pyörätuo-
likoripallon eliittiä ja pitkänhuiskea 
suomalaispelaaja alkoi herättää kiin-
nostusta myös ulkomailla. 90-luvun 
puolivälissä Kärkäinen pelasi Suomen 
sarjan ohella myös Nacka IF:n riveissä 
Ruotsin pääsarjaa, ja ruotsalaispelaaja 
Gunnar Berglundin kontaktien avulla 
Kärkäinen siirtyi kaudeksi 1995–1996 
Australiaan Sydney Cometsin riveihin.

– Jotenkin se Australian sarjan peli-
tyyli sopi minulle tosi hyvin. Siellä pe-
lattiin kovaa, mutta aika hidasta peliä, 

Petri Kärkäinen kotonaan Alastarolla 
vuonna 2014.
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Kärkäinen muistelee.
Parin pelin jälkeen Kärkäinen sai 

kuulla hänen pelituolinsa olevan ”ihan 
paska”. Kärkäiselle teetettiin uusi peli-
tuoli, jonka myötä hänestä tuli entistä 
dominoivampi pelaaja. Sydney Comets 
voitti seuran ensimmäisen Australi-
an mestaruuden ja Kärkäinen valittiin 
finaalien arvokkaimmaksi pelaajaksi 
sekä sarjan tähdistökentälliseen.

– Uudessa pelituolissa oli erittäin 
ryhdikäs istuma-asento ja olin entistä 
korkeammalla, Kärkäinen kertoo.

Kärkäinen olisi saanut jatkaa Aust-
raliassa toisenkin kauden, mutta hän 
päätti palata Suomeen, sillä vuoden 
1997 EM-kilpailuista maajoukkueella 
olisi mahdollisuus napata paikka lajin 
MM-kilpailuihin sijoittumalla viiden 
parhaan joukkoon.

Turnauksen arvokkaimmaksi pelaa-
jaksi valitun Kärkäisen johdolla Suo-
mi voitti EM-pronssia, mikä on Suo-
men kaikkien aikojen paras saavutus 
pyörätuolikoripallossa. Näin Suomi sai 
paikan MM-kilpailuihin, jotka pelattiin 
vuonna 1998 Kärkäisen entisessä koti-
kaupungissa Sydneyssä.

– Siellä oli tarkoitus näyttää koko 
maailmalle, että Suomessakin osataan 
pelata pyörätuolikoripalloa, Kärkäinen 
sanoo.

– Mutta sitten eräänä päivänä, kun 
menin aamulla vessaan, oli kuin joku 
olisi napsauttanut sormiaan ja kaikki 
loppui sinne. Sen jälkeen oli niin hirve-
ät kivut jaloissa ja selässä, että en pys-
tynyt harjoittelemaan lainkaan ennen 
MM-kilpailuja.

Kärkäinen oli kuitenkin mukana, kun 
Suomi kohtasi MM-kilpailujen avausot-
telussaan juuri Australian. Suomi tais-

Petri Kärkäinen 
uransa huipulla 
MM-kilpailuissa 
1998. Tuskai-
sat selkäkivut 
olivat tässä vai-
heessa kuiten-
kin jo tulleet 
lähtemättömäk-
si osaksi alasta-
rolaisen elämää 
ja uran loppu 
häämötti.

Petri Kärkäinen oli kaksimetrinen ja va-
rustettu huikealla sylivälillä. Heitot läh-
tivät korkealta, vaikka mies istui pyörä-
tuolissa.

Suomi saavutti vuoden 1997 EM-kilpailuista Madridista historialli-
sen EM-pronssin ja varmisti paikan seuraavan vuoden MM-kilpailui-
hin. Petri Kärkkäinen kuvassa oikealla.

teli hyvin, mutta hävisi. Pelin jälkeen 
Kärkäisen kivut alkoivat käydä yhä sie-
tämättömimmiksi. Hänen oli nukutta-
va lattialla, koska pehmeä sänky aihe-
utti infernaaliset selkäkivut. Suomen 
parhaan pyörätuolikoripalloilijan ura 
päättyi MM-kilpailuihin. Suomi sijoittui 
kahdeksanneksi.

Motivaatio hukassa

Kyseessä oli krooninen hermosairaus, 
joka on jäänyt mysteeriksi niin Kärkäi-
selle kuin häntä hoitaneelle lääkäreille. 
Kivut ovat seuranneet Kärkäistä yli 15 
vuotta.

– En sitten tiedä, johtuuko se tästä 
osittaisesta selkäydinvammastani, kun 
jalkoihin jää vähän liikettä ja kiputun-
toja jäljelle, Kärkäinen pohtii.

– Kaikki maailman lääkkeet on ko-
keiltu. Toleranssikin on tainnut jo nous-
ta niin korkealle, ettei lääkkeistä oikein 
ole apua, hän jatkaa.

Suomen maajoukkue ei ollut enää 
entisensä ilman Kärkäistä. Vuoden 
1999 EM-kilpailussa viides sija olisi 
riittänyt varmistamaan Suomen en-
simmäisen pyörätuolikoripallon para-
lympiapaikan Sydneyn kisoihin 2000. 
Suomi jäi seitsemänneksi ja paralym-
pialaiset haaveeksi.

– Olin 38-vuotias ja urani huipulla. 
Edessäni oli vaikka millaisia mahdol-
lisuuksia, mm. lähteä Etelä-Afrikkaan 
opettamaan pyörätuolikoripalloa. Kyl-
lähän se vähän katkeraksi tekee, että 
ura jäi siihen.

Motivaation löytäminen liikunnan 
harrastamiseen on ollut vaikeaa, kun 
suorituksen jälkeen kivut palaavat kah-
ta kauheampina. Lääkitys on tuonut 
Kärkäiselle runsaasti ylipainoa. Kont-
rasti langan laihaan nuorukaiseen Kä-
pylän kuntoutuskeskuksessa 1980-lu-
vun alussa on valtava.

– Kipua ei tunne silloin kun on muuta 
ajankulua, mutta koko ajan tietää, että 
se tulee kovempana takaisin. Harras-
tukset ovat melko vähissä, Kärkäinen 
toteaa..
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Euroopan 
Kesäkisoissa 
Antwerpenissa
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Sporttiklubi

Kahdesti vuodessa järjestettävien vammaisurheilun 
Junior Games -kisojen kenties tärkein tehtävä on an-
taa kisaamisen elämyksiä niillekin lapsille ja nuorille, 
joille kilpailumadollisuuksia – tai suuremmin edes lii-
kuntamahdollisuuksia – ei ole tarjolla.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Junior Games on matalankynnyksen 
urheilua, jossa lajeja on sovellettu si-
ten, että kaikille löytyy sopivia kisai-
lumuotoja. Jyväskylän Hipposhallissa 
26. marraskuuta järjestettävien Juni-
or Games -kisojen ytimen muodostaa 
yleisurheilun kolmiottelu, jossa on laji-
vaihtoehtoina mm. pyörätuoli- ja säh-
köpyörätuolislalomia sekä tarkkuus-
palloa perinteisempien juoksun ja 

pituushypyn lisäksi.
Matalankynnyksen toimintaa Junior 

Games -kisoissa on myös se, että osal-
listujat voivat valita osallistuvatko kil-
pa- vai harrastesarjaan. Tosin viimeisen 
kymmenen vuoden ajan alle 13-vuoti-
aiden sarjassa ei ole enää ollut kilpasar-
jaa, vaan kaikille osallistujille jaetaan 
osallistumismitalit. Tämä närkästytti ai-
koinaan nuorta Jere Forsbergia, jonka 

oli kilpailuhenkisenä henkilönä vaikea 
ymmärtää sitä, ettei päässyt kilpaile-
maan mitaleista.

– Eivät ne kisat sitten enää napan-
neet. Mitaleista pitää joutua taiste-
lemaan, muisteli sittemmin jousi-
ammunnan paralympiavoittajaksi 
päätynyt Forsberg aikaa, jolloin Junior 
Games -kisoissa siirryttiin nuorempien 
sarjassa osallistujamitalisysteemiin.

Vielä ennen vuotta 2004 Junior Ga-
mes -kisat kulkivat nimellä SM-nuori-
sokisat, ja tuolloin erityiskoulut käytti-
vät nimenomaan Suomen mestaruus 
-statusta perusteluna anoessaan koti-
kunnalta tukea kisamatkaan.

Vuonna 2004 julkaistiin Nuoren Suo-

Junior Games tarjoaa 
urheilun iloa 
ihan kaikille
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Junior Games 
kiinnostaa myös mediaa

Info
Junior Games 
-syyskisat 
Jyväskylässä
–   Järjestetään keskiviikkona 
26.11.2014 Jyväskylän Hipposhallilla.
– Lajit: yleisurheilun kolmiottelu, sukku-
laviesti ja sokkopingis.
– Sarjat: alle 13-vuotiaat (2002 ja sitä 
myöhemmin syntyneet), alle 16-vuoti-
aat (1999–2001 syntyneet, kilpa-/har-
rastesarja), alle 19-vuotiaat (1996–1998 
syntyneet, kilpa-/harrastesarja).
– Luokat: liikunta-, näkö-, ja kehitys-
vammaiset, elinsiirrokkaat sekä avoin 
luokka.
– Lisätiedot kisojen lajeista, sarjoista ja 
luokista: www.vammaisurheilu.fi
– Ilmoittautua voi osoitteesta www.
vammaisurheilu.fi löytyvällä koonti-
lomakkeella, johon voi laittaa monen 
osallistujan tiedot. Yksittäiset osallistujat 
voivat ilmoittautua myös lähettämällä 
sähköpostitse viestin, josta ilmenee kil-
pailijan nimi, kilpailuluokka, sukupuo-
li, syntymävuosi, lupa valokuvaukseen 
(kyllä/ei), mihin lajeihin ilmoittautuu, ha-
luaako kilpa- vai harrastesarjaan (13–19-
v), haluaako juosta kilpa- vai non stop 
-erässä sekä mahdolliset erityishuomiot. 
Ilmoittautumisessa pitää olla myös osal-
listujan yhteyshenkilön yhteystiedot.
– Ilmoittautumiset 1.11. mennessä: 
VAU, Viivi Kuja-Kyyny, Radiokatu 20, 5. 
krs, 00240 Helsinki, toimisto@vammais-
urheilu.fi.
– Lisätiedot: VAU, Anu Hämäläinen, 
puh. 044 752 9373, anu.hamalainen@
vammaisurheilu.fi

men uudet kilpailutoiminnan suosi-
tukset, joissa painotettiin, ettei lasten 
urheiluun saa kuulua ulkoa asetettuja 
suorituspaineita ja menestymisen vaa-
timuksia. Suosituksissa mm. linjattiin, 
ettei alle 14-vuotiaille järjestetä SM-kil-
pailuja. Tämä tiesi ideologista u-kään-
nöstä myös Junior Games -kisoissa: 
SM-statuksesta luovuttiin ja nuorimpi-
en sarjassa otettiin käyttöön osallistu-
jamitalit.

Jere Forsbergin kaltaisen kilpailu-
henkisen nuoren kannalta tässä oli 
oma ongelmansa, mutta hänkin löysi 
lopulta oman kilpailutasonsa – para-
lympialaisista ja jopa vammattomien 
jousiammunnan arvokilpailuista. 

Junior Games taiteilee yhä tänä päi-
vänä kilpailemisen ja harrastamisen ra-
jamaastossa, mutta tärkeintä on, että 
kaikki osallistujat pääsevät kokemaan 
yhteisiä Junior Games -elämyksiä..

Vammaisurheilu on vuosi vuodel-
ta yhä tunnustetumpi osa suoma-
laista urheilukulttuuria. Vammais-
urheilulajeja näytetään televisiossa 
ja tiedotusvälineissä spekuloidaan 
Leo-Pekka Tähden mahdollisuuk-
silla voittaa Vuoden Urheilija -pal-
kinto.

Vammaisurheilun arvostuksen 
nousu näkyy myös siinä, että tiedo-
tusvälineet osoittavat kiinnostusta 
Junior Games -kisoja kohtaan. Vii-
me vuosina Jyväskylän syyskisoissa 

on ollut televisioryhmiä kuvaamas-
sa ja lehtitoimittajia tekemässä jut-
tuja. Osallistujillekin se tuo lisää ur-
heilujuhlan tuntua, kun paikalla on 
kameraryhmä ja kenties itsekin voi 
päästä haastateltavaksi.

Vuoden 2013 Junior Games -syys-
kisojen yhteydessä jääkiekkosivusto 
Jatkoaika.com lahjoitti Junior Ga-
mes -kisoille 2 500 euroa ja teetti ki-
soista hienon videon, joka on edel-
leen katsottavissa osoitteessa www.
jatkoaika.com/vau.
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Lyhyesti

Fysioterapian opiskelijat Jenni Park-
konen ja Heini Yanaa selvittivät Lau-
rea-ammattikorkeakoulun opinnäy-
tetyössään espoolaisten vammaisten 
lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuut-
ta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutki-
muksen tavoitteena oli tuottaa tietoa 
ja kehitysideoita VAU:lle ja liikuntapal-
velujen järjestäjille.

Kohderyhmänä olivat VAU:n Sportti-
klubiin kuuluvat espoolaiset 3–19-vuo-
tiaat lapset ja nuoret (n=54). Kyselyyn 
vastasi 21 poikaa ja 14 tyttöä. Vastaajis-
ta 11 oli liikunta-, 11 kehitys-, 8 moni- ja 
4 näkövammaista lasta ja nuorta.

Lasten ja nuorten liikuntasuosituksis-
sa esitetään, että kaikkien 7–18-vuoti-
aiden tulee liikkua vähintään 1–2 tun-
tia päivässä monipuolisesti ja ikään 
sopivalla tavalla. Kyselyyn vastanneis-
ta alle 13-vuotiaista vain 6 prosenttia ja 
13–19-vuotiaista 39 prosenttia liikkuu 
riittävästi. Tutkimukseen vastanneet 
pojat liikkuivat tyttöjä enemmän.

Yleisimpiä harrastuksia vastanneiden 
keskuudessa olivat uinti, kävely, pyöräi-
ly ja leikkiminen. Perhe, kaverit ja halu 
liikkua olivat yleisimpiä liikunnan har-
rastamista edistäviä tekijöitä.

Merkittävin este harrastamiselle oli 
se, ettei omalle ikäryhmälle tai toi-
mintakyvylle sopivaa harrastusta ollut 
löytynyt. Myös avustajan, harrastus-
kaverien ja ajan puute olivat esteinä. 
Vastaajat toivoivat kohderyhmäpainot-
teista toimintaa.

Erityisesti vammaisten tyttöjen sekä 
moni- ja vaikeavammaisten lasten ja 
nuorten liikunnan harrastamisen mah-
dollisuuksiin tulisi panostaa. Vaikka 
näihin ryhmiin kuuluvat lapset halua-
vat harrastaa liikuntaa ja he ovat osal-
listuneet mm. Sporttiklubin lajikokei-
luihin, he eivät ole löytäneet itselleen 
sopivaa liikuntaharrastusta.

Tutustu opinnäytetyöhön: www.
theseus.fi (hakusanaksi ”Espoolaisten 
vammaisten lasten”)

Haku Para School 
Day 2015 
-koulukiertueelle 
auki 31.10. saakka

TEKSTI: JENNI PARKKONEN, HEINI YANAA

Vammaisten lasten vaikea löytää 
sopivaa liikuntaharrastusta

Paralympiakomitean suuren suosion 
saavuttanut Para School Day -koulu-
kiertue lähtee toukokuussa 2015 vii-
dennelle kierrokselleen. Para School 
Day on mahdollisuus tarjota oppilaille 
täysin erilainen ja taatusti avartava kou-
lupäivä, jonka aikana oppilaat voivat 
kokeilla eri vammaisurheilulajeja ja ta-
vata vammaishuippu-urheilijoita. Haku 
kevään 2015 kiertueelle päättyy 31.10.

Lisätiedot ja hakulomake: www.pa-
ralympia.fi

Junior Games -kisapäivä sujuu muka-
vasti, kun virtaa riittää koko päiväksi. 
Monipuolinen ja riittävä syöminen aut-
taa myös onnistumaan urheilukilpai-
luissa. Kisapäivän ruokailut kannattaa-
kin suunnitella etukäteen.

Aloita valmistautuminen 
edellisenä päivänä
• Syö kisoja edeltävänä päivänä riittä-
västi ja monipuolisesti. Näin olet ener-
ginen kisapäivänä.
• Varaa reppuun evästä, jos kisapäi-
västä on tulossa pitkä.  
• Vesipullo kannattaa pitää kisapäivä-
nä matkassa. 

Syö reilu aamupala
• Syö runsas aamiainen hyvissä ajoin 
ennen kisasuorituksia. Sen turvin jak-
sat pitkälle päivään. 
• Jos et ehdi syödä aamupalaa tai 
matka kisapaikalle on pitkä, ota evästä 
matkalle.

Muista lounas
• Kokoa annos lautasmallin mukaan. 
Katso, että lautaseltasi löytyy lihan, ka-

TEKSTI: RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, ETM ANNA OJALA JA SUUNNITTELIJA, KM RAIJA OKSANEN, 
TAMPEREEN URHEILULÄÄKÄRIASEMA

Kisaeväät kuntoon Junior Games -kisoihin!
nan tai kalan lisäksi perunaa, riisiä tai 
pastaa sekä reilusti kasviksia.
• Varaa aikaa lounaan sulatteluun. 
Täydellä vatsalla ei ole kiva liikkua. 

Lisää energiaa eväistä
• Kunnon välipalat antavat lisäenergi-
aa kisapäivään.
• Valitse evääksi hyvin sulavia väli-
paloja, joista saat sopivasti energiaa. 
Hyviä eväitä ovat esimerkiksi täytetyt 
sämpylät, riisipiirakat, jogurtti ja ba-
naani.
• Syö välipala viimeistään puoli tuntia 
ennen kisasuoritusta.

Juo riittävästi
• Juo kisan aikana säännöllisin vä-
liajoin; kulaus (1–2 dl) noin 15 minuu-
tin välein. 
• Janojuomaksi sopii vesi. Pitkinä ki-
sapäivinä voi juoda myös mehua, jos 
pelkkä vesi ei maistu.
• Juominen on erityisen tärkeää pitki-
en kilpailupäivien aikana ja helteellä. 
Olet juonut liian vähän, jos janontunne 
yllättää.

Nauti päivän päätteeksi 
lämmin ateria
• Kisapäivän päätteeksi tarvitaan kun-
nollinen lämmin ateria.
• Lautasmallin mukaisia, terveellisiä 
aterioita saa matkalla muun muassa 
huoltoasemien buffet-pöydistä ja kii-
nalaisista ravintoloista. 
• Herkut kuuluvat jälkiruualle.

Näppäile nettiin

Lue lisää aktiivisen 
ja urheilevan nuo-
ren hyvästä ravitse-
muksesta osoitteista 
tervekoululainen.fi 
ja terveurheilija.fi
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VAU:n ja liikunnan aluejärjestöjen välinen yhteistyö 
kaikille avoimien lasten ja nuorten liikuntaleirien järjes-
tämisessä oli tänä vuonna ennennäkemättömän laajaa. 
Kesän 2014 aikana järjestettiin ympäri Suomea 17 lii-
kuntaleiriä, jossa oli valmiudet ottaa vastaan eri tavalla 
vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia leiriläisiä.

TEKSTI: NEA SYSTÄ, LAURI JAAKKOLA
KUVAT: ANU HÄMÄLÄINEN, NEA SYSTÄ

Kaikkien aikojen avoimin 
leirikesä

Monen aluejärjestön leirillä usean vuo-
den yhteistyö kantaa hedelmää ja kai-
kille avoimen leirin järjestäminen onnis-
tuu pitkälti ilman VAU:n tukea. Näin VAU 
pystyi kohdentamaan konsultaatiotu-
keaan ja välineresursseja enemmän lei-
reille, joissa kokemusta ei ollut niin pal-

jon.
Vammaisia ja erityistä tukea tarvit-

sevia lapsia leireili eri puolilla Suomea 
kaikkiaan yli sata. Leirivastaavien korviin 
kantautuneet kokemukset kaikille avoi-
mesta toiminnasta olivat positiivisia.

– Muut ryhmäläiset auttoivat mielel-

lään pyörätuolissa olevia ja varsinkin lei-
rin edetessä lapset rohkaistuivat huomi-
oimaan heitä enemmän. Muille lapsille 
oli avartava huomata, että erityislasten 
kanssa voi helposti toimia samassa ryh-
mässä, kertoi Kouvolan SporttiAction 
Liikuntaleirin yhteyshenkilönä toiminut 
Petteri Mäkelä.

Silti parannuskohteitakin löytyi:
– Koulurakennuksen esteellisyys tuli 

järjestäjille yllätyksenä ja tiloja mietitään 
seuraavia leirejä ajatellen uudestaan. 
Ohjaajat joutuivat välillä kantamaan 
erityislapsia, jotta päästiin rappusista 
eteenpäin, Mäkelä totesi.

Osalla leireistä oli erikseen vammais-
urheilun lajikokeiluja.

– Vammaisurheilupiste on vuosien 
varrella osoittautunut kasvatuksellisesti 
hyväksi lajipisteeksi. Se auttaa käytän-
nönläheisesti lapsia kohtaamaan erilai-
suutta, asettumaan vammaisen henki-
lön asemaan ja on myös liikunnallisesti 
hauskaa, totesi Imatran Sporttileirin yh-
teyshenkilö Lasse Heiskanen.

– Kehitettävänä asiana olisi pystyä jär-
jestämään vammaisurheilun lajipiste il-
man VAU:n avustusta, joka oli jo tänä 
vuonna tavoitteena, mutta ei toteutu-
nut. Oppilaitosyhteistyötä vaaditaan siis 
ensi vuonna enemmän, Heiskanen jat-
koi..

Vatsalautailua Imatran Sporttileirillä.

Mikkelin leiriläiset valmistautuvat kesäleirin vammaisurheilupäivään.

Sporttiklubi



40

Sporttiklubi

Suomessa on 30 vuoden kokemus lapsille tehdyistä elin-
siirroista. Kaikki elinsiirrot tehdään Helsingissä Lastenklini-
kalla. Hoitohenkilökunta on vahvasti sitoutunut elinsiirron 
saaneiden lasten kuntoutukseen, sillä suurin osa lääkäreis-
tä ja hoitajista on hoitanut pieniä potilaita lähes 30 vuoden 
ajan. Suomessa 10–15 lasta sairastuu vuosittain siten, että 
heille on tehtävä elinsiirto. Yleisin on munuaissiirto.

TEKSTI: ANTTI POLLARI
KUVA: VISEGRAD SYMPOSIUM

Tavoitteena aktiivinen arki 
– Elinsiirron saaneen lapsen 
kuntoutus

Elinsiirron saaneen lapsen kuntoutus 
on kasvanut kokonaisvaltaiseksi. Lap-
sen siirtyessä Lastenklinikalta Nuori-
sopoliklinikalle 13 vuoden ikäisenä 
hoidosta ja kuntoutuksesta vastaa mo-
niammatillinen tiimi, johon kuuluvat 
lääkäri, hoitaja, sosiaalityöntekijä, kun-
toutusohjaaja, farmaseutti, fysiotera-
peutti, ravitsemusterapeutti, lasten 
psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja. 
Tämä tiimi mahdollistaa nuoren moni-
puolisen kuntoutuksen.

Visegradissa, Unkarissa järjestettiin 
3.–6. syyskuuta ensimmäinen elinsiir-

ron saaneiden lasten ja nuorten kun-
toutusseminaari, jossa aiheena olivat 
elinsiirron saaneen lapsen kuntoutus-
prosessit. Seminaarissa luennoi paikal-
lisia järjestö- ja kuntoutusalan henkilöi-
tä sekä osallistujia kuudesta Euroopan 
maasta, mukaan lukien Suomi. Luennot 
ja esitykset sisälsivät elinsiirron saanei-
den lasten kuntoutuksen eri aspektit 
kattaen niin fyysisen, psyykkisen kuin 
sosiaalisenkin kuntoutuksen.

Suomen esityksestä vastasi Antti Pol-
lari, joka esitteli kuntoutuksen polun. 
Pollarin mielestä kuntoutuksen tärkeä-

nä kysymyksenä pitäisi olla se, määrit-
teleekö diagnoosimme suorituskykym-
me. Toimintaterapian näkökulmasta 
jokainen määriteltäisiin mieluummin 
toimintakyvyn mukaan, ei diagnoosin.

Erityisen tärkeä Suomen mallissa on 
se, että kuntoutus alkaa heti ensimmäi-
sestä diagnoosista eikä elinsiirron saa-
misen jälkeen. Kuntoutuksessa pyritään 
kiinnittämään huomiota lääketieteelli-
sen kuntoutumisen lisäksi myös muihin 
elämän osa-alueisiin ja tarpeisiin.

Pollari painottaa lapsen potilasroolin 
minimoimista elinsiirron jälkeen. Tähän 
toimintaterapia antaa mahdollisuuksia. 
Toimintaterapian tavoitteena on, että 
ihminen voisi suoriutua omassa ympä-
ristössään mahdollisimman itsenäisesi.

Elinsiirron saaneilla lapsilla voi olla 
haasteita esim. kouluvalmiuksissa pit-
kien sairaalajaksojen takia. Tällöin toi-
mintaterapeutti voi arvioida lapsen pul-
makohtia ja suunnitella terapiajakson 
näiden pulmakohtien ratkaisemiseksi.

Pulmakohtia voi olla tarkkaavaisuu-
dessa, vuorovaikutustaidoissa tai hien-
omotoriikassa. Terapiassa näitä pulma-
kohtia harjoitetaan usein leikin varjolla. 

Nuorten kohdalla terapian tavoitteet 
tulevat enemmän nuorelta itseltään. 

On tärkeä muistaa, että perheen tuki 
on kuntoutusprosessissa avainasemis-
sa, sillä lapsen kuntoutuksen tulee ta-
pahtua päivittäin, ei vain kerran viikos-
sa terapiassa. Tällöin lapsen ja perheen 
arki muuttuu, eikä sairaus enää määrit-
tele arkea. On myös tärkeä pienentää 
sairas lapsi -roolia, miksi ei myös sairaan 
lapsen vanhempi -roolia.

Elinsiirron jälkeen tulisi antaa lapselle 
mahdollisuus kokea ja osallistua samoi-
hin juttuihin, mihin hänen ikätoverin-
sa osallistuvat. On pyrittävä siihen, että 
elinsiirron saaneen lapsen vanhemmat 
ja läheiset eivät estäisi lasta kokemasta 
elämää, myös sen aiheuttamia kolhuja. 
Lapsen tulisi saada elää tavallista elä-
mää!.Antti Pollari (oik.) elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten kuntoutusseminaarissa 

Unkarissa.



41

Tällä palstalla Tuomas Törrönen vastaa per-
heiden liikuntaa ja harrastamista koskeviin 
kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen 
lehti@vammaisurheilu.fi.

Törrönen
vastaa

Hernepussin
heittäminen

TEKSTI JA 
KUVA: 
AIJA SAARI MOTOASEMIEN

LIIKUNTAVINKKI

Tehtävänä on heittää kolme hernepussia mahdollisimman lähelle maalia. 
Teippaa maalialueen ääriviivat lattiaan tai käytä tarkkuusmattoa. Herne-
pussien sijaan voit käyttää tennis- tai bocciapalloja sekä apuvälineenä vie-
ritysramppia.

Motoasemat
Motoasemat-opas sisältää kuvauksen ja ohjeet kuuden 
erilaisen liikunnallisen harjoitteluaseman rakentami-
seen 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.  

Poikani oikea jalka on amputoitu pol-
vesta alaspäin. Olemme nähneet tele-
visioista, miten vammaisyleisurheilijat 
juoksevat kovaa vauhtia ja hyppäävät 
valtavan pitkälle pituutta sellaisten kaa-
revien proteesilapojen avulla. Miten poi-
kani voisi päästä kokeilemaan sellaista? 
Voiko niitä vuokrata jostain vai pitääkö 
sen olla juuri häntä varten tehty?

Kaareva proteesilapa on nimeltään juoksu-
jalka. Näitä juoksujalkoja ei varsinaisesti ole 
vuokrattavana, vaan ne on tehtävä yksilöl-
lisesti urheilijalle. Reisiamputoidun urhei-
lijan on helpompi liittää arkijalan paikalle 
juoksujalka, kun taas sääriamputoidun ur-
heilijan jalan liittymänkohdan holkki on eri-
lainen ja vaatii sen yksilöllisen ratkaisun.

Suomen Nuoret Amputoidut ry on yhdis-
tys, josta saa tietoa eri proteesien käyttäjien 
vertaistapahtumista. Proteesipajat taasen 
valmistavat yksilöllisiä proteeseja. Protee-
sipajat ja Suomen Nuoret Amputoidut ry 
ovat järjestäneet proteesivalmistajien 
(Ossur ja Otto Bock) kanssa kokeilutapah-
tumia, joissa juoksujalkaa voi testata.

Lue lisää Suomen Nuorten Amputoitu-
jen sivuilta: http://snarydotorg.wordpress.
com

Vastauksessa on konsultoitu Suomen Para-
lympiakomitean kehittämispäällikköä Katja 
Saarista ja triathlonisti Liisa Liljaa.

Pituushyppääjä Marcus Rehm.
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Kuntoillen HARRASTUS 
TUTUKSI

Vesijuoksu on tehokas ja monipuolinen tapa kohot-
taa ja ylläpitää kuntoa. Liikunnan lisäksi vesijuoksu on 
sosiaalinen tapahtuma, joka tuo juoksijan katseen ve-
den pinnalle ja ympäröivään luontoon.

TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVAT: HANNU PERÄLÄ, EEVALIISA ANTTILA, 
ROOSA RISKI

Vedessä ei kukaan kaadu

Eevaliisa Anttilan synnyinkaupunki 
on meren rannalla, Raumalla. Anttilan 
ollessa nuori hänen perheensä vietti 
runsaasti aikaa harrastaen erilaisia ve-
silajeja yhdessä lähivesistöissä ja kau-
pungin sisäaltaissa. Nykyään Anttila 
työskentelee vesiliikunnan edistämi-
sen parissa niin kotimaassa kuin ulko-
mailla suomalaisen Vesiliikuntainsti-
tuutin rehtorina.

Suomalaiset ovat Anttilan mukaan 
synnynnäistä vesikansaa. Vesi on lähel-
lä niin kaupungeissa kuin maalla, ja ve-
dessä on mahdollista urheilla ja liikkua 
sekä uimahalleissa että luonnonolois-
sa. Erityistä painoarvoa veden äärellä 

tehtyyn työhön Anttila on viime vuosi-
na antanut vesijuoksulle. 

Pehmeää mutta tehokasta
Vesijuoksu tarjoaa harrastajalle mah-
dollisuuden liikkua ja havainnoida ym-
päristöään vedestä käsin. Toisin kuin 
uimarilla, vesijuoksijan pää on aina ve-
den pinnalla, mikä mahdollistaa niin 
pinnan alla kuin sen päällä tapahtuvi-
en asioiden tarkkailun. Luonnossa liik-
kuessa vesijuoksu tuo ympäristön mo-
nipuolisuuden silmien tasolle.

Vedessä liikkumisen tuoman hyvän 
olon rinnalla vesijuoksu on tehokas, 
mutta pehmeä treenimuoto. Vedes-

sä juoksemisessa ei tapahdu useiden 
urheilulajien aiheuttamia tärähdyksiä, 
mistä johtuen hennot tai vaurioituneet 
nivelet kestävät vesiliikuntaa parem-
min kuin kuivalla maalla tehtyjä harjoi-
tuksia.

– Vedessä ei ole mahdollista kaatua. 
Vesi nostaa liikkujaa, mistä johtuen 
harjoitus on helppo soveltaa omalle 
keholle sopivaksi, Anttila alleviivaa.

Harjoituksen rasittavuus on juoksijan 
itse määriteltävissä. Mitä nopeammin 
juoksija liikkuu, sitä voimakkaammin 
veden antama vastus tuntuu.

Soveltaminen
Vesijuoksua on yksinkertaisena lajina 
helppo soveltaa liikkujan kyvyille ja 
keholle sopivaksi. Vesijuoksun tärkein 
väline on vesivyö, joka sidotaan tiukas-
ti keskivaratalon ympärille, leveä osa 
taaksepäin. Vesivyön tarkoitus on hel-
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Info
Viisi vinkkiä 
vesijuoksuun
1. Valitse itsellesi sopiva vesivyö, 
joka kelluttaa luontevassa asen-
nossa.
2. Etene vedessä pystyasennossa, 
lievästi eteenpäin kallistuen. Nis-
kan tulee olla suorana ja kaulan 
jatkeena.
3. Työnnä vettä käsillä taaksepäin 
sormet yhdessä.
4. Nosta polvi eteen ja ylös ja polje 
vesi taaksesi työntämällä jalkate-
rä pohjaa kohti. Liike tuntuu poh-
keissa ja pakaroissa.
5. Liiku oman, luontaisen rytmi-
si tahtiin. Vedessä voi kävellä rau-
hallisesti tai tahdikkaalla sykkeellä. 
Valitse vauhtisi vointisi ja tavoittei-
desi mukaan.

pottaa vedessä pystyasennossa kellu-
mista, mutta sen voi myös jättää pois, 
jos esimerkiksi liikkujan rasvaprosentti 
mahdollistaa kellumisen ilman vyötä.

Vyö on mahdollista kääntää si-

ten, että vyön kaariosa tulee vatsan 
puolelle. Tämä helpottaa esimerkik-
si jalka-amputoitujen ja alaraajahal-
vaantuneiden liikkumista. Vedessä ta-
sapainoilemista on myös mahdollista 
helpottaa esimerkiksi nilkkapainoilla 
ja pään pinnalla pitävällä uimakaulu-
rilla.

– Vesijuoksussa tärkeintä on oman 
rytmin löytäminen, Anttila kertoo.

Oman rytmin vaaliminen helpottaa 
liikeradan hallintaa ja antaa varmuutta 
kehitykseen. Uusi laji onkin hyvä aloit-
taa avustajan kanssa tai ohjatussa ryh-
mässä ammattilaisen tuen avulla.

Vahvistava ja rentouttava 
liikunta
Vaikka vesijuoksu on urheilulaji, ve-
dellä on myös rentouttava vaikutus. 
Vedessä on mahdollista lieventää 
reuman oireita, sillä vesiliikunta lisää 
noradrenaliinin, kehon oman kipu-
lääkkeen, eritystä. Vesi auttaa vahvista-
maan ja rentouttamaan lihaksia, ja ve-
den tiheyden luoma hydrostaattinen 
paine laskee turvotuksia ja lisää ääreis-
verenkiertoa.

Terveysvaikutteiden rinnalla ve-

sijuoksun vahvuus on sen saavutet-
tavuudessa. Luonnonvesien ollessa 
lämpimiä juoksupaikkoja ei tarvitse 
kotimaassa kauan etsiä. Kylmänä kau-
tena kattava uimahalliverkosto takaa 
vesijuoksupaikkojen saatavuuden tal-
vellakin.

Vesijuoksuksta on moneksi. Laji tar-
joaa huippu-urheilijalle palauttavan 
treenin, kestävyysharjoituksen tai her-
kistysharjoittelun ennen kilpailua. 
Aloittelijalle vesijuoksu antaa mahdol-
lisuuden omaehtoisen harjoitukseen, 
jolla on helppo kasvattaa kuntoa, laih-
duttaa, nauttia luonnosta tai yksinker-
taisesti hyvästä seurasta..

Vesijuoksun liikerata on pitkä. Pysty-
asentoa tukee vesivyö, joka on mahdol-
lista kääntää myös etupuolelle.

Vedessä juoksemisen tehoa ja vastusta 
on mahdollista nostaa tai laskea erilaisil-
la apuvälineillä, kuten käsissä pidettävil-
lä vastuksilla.
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Kuntoillen

Pyörätuolitanssin Tornioon rantauttanut Tanssii Tätien 
Kanssa ry on hieno osoitus liikunnan innostavasta voi-
masta.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: EIJA I. PETÄJÄMAA, ANTTI KORHONEN

Tornion tädit 
löysivät tanssin taian

Viime vuosikymmenen puolenvälin jäl-
keen alkoivat torniolaisen henkilöstö-
valmentajan Riitta Kivimäen 60-vuo-
tissyntymäpäivät lähestyä uhkaavasti. 
Hän pohdiskeli, mikä voisi olla sopiva 
tapa juhlistaa pyöreitä vuosia.

Kuntoutuksessa Oulussa fysiotera-
peutti kysyi, onko Kivimäki kokeillut 
tanssimista. Eipä ollut. Ensiyrittämällä 
tanssikurssilla vajaakuntoista Kivimä-
keä alkoi hapottaa jo tunnin jälkeen, 
mutta ajatus lähti kytemään.

– Mie järjestin itseni liriin ja kuulutin 
kaikille, että 60-vuotissyntymäpäivil-
läni on tällainen Tanssii Tätien Kanssa 
-kilpailu. Silloin oli juuri ollut televisios-
sa ensimmäinen Tanssii Tähtien kanssa, 
Kivimäki kertoo.

Hän meni kysymään keminmaalai-
sesta tanssiurheiluseurasta Aidasta 
pareja tanssiville tädeille. Kuusi mies-
tä irtosi ja hartaan harjoittelun jälkeen 
syntymäpäiväsankari Kivimäki tätiystä-
vineen ja salskeine tanssipareineen jär-
jesti runsaslukuiselle yleisölle ikimuis-

toisen tanssiesityksen.
Näin sai syntynsä Tanssii Tätien Kans-

sa ry, tanssiesityksiä ja -kursseja jär-
jestävä aikuisten naisten tanssiryhmä. 
Ikäraja on erityisryhmiä lukuun otta-
matta 50+.

– Nyt lähestyn jo seitsemääkymmen-
tä ja voin sanoa olevani paljon, paljon 
paremmassa kunnossa kuin viisikymp-
pisenä, Kivimäki sanoo.

Kun kaikki saattoivat nähdä millais-
ta onnea ja hyvinvointia tanssiminen 
tuotti alkuperäisille ”Tädeille”, miksei 
hyvää voisi levittää vielä vähän laajem-
mallekin.

– Tornion kulttuuritoimisto ja Kemi-
Tornion ammattikorkeakoulun van-
hustyön koulutusohjelma kehottivat 
hakemaan rahoitusta toimintaan, että 
mukaan saadaan erityisryhmiä ja gero-
nomiopiskelijoita, Kivimäki toteaa.

– Heti kun saimme Raha-automaat-
tiyhdistykseltä vuonna 2012 pro-
jektirahoituksen, kutsuimme pyörä-
tuolitanssinohjaajan Jarno Jokelan 

Tutustu Tanssii Tätien Kanssa ry:n
toimintaan osoitteessa
www.tanssiitatienkanssa.fi

Näppäile nettiin

Tanssii Tätien kanssa järjesti elokuun lopussa pyörätuolitanssileirin, joka keräsi suuren 
suorsion.

Riitta Kivimäki tanssin pyörteissä.

Tampereelta vetämään kokeilutapah-
tumaa tänne Tornioon.

Kivimäki tiesi Torniosta vain muuta-
man potentiaalisen pyörätuolilaisen, 
mutta yllättäen tapahtuman suosio 
olikin valtava. Mukaan ilmoittautui 24 
pyörätuolitanssijaa sekä pystytanssijat 
ja avustajat päälle.

– Piti kiireellä mennä radiossa ilmoit-
telemaan, että paikka on vaihtunut. 
Alkuperäiset tilat eivät riittäneet niin 
suurelle joukolle.

Tästä ryhmästä yli puolet jäi mukaan 
toimintaan, kun viikoittainen pyörä-
tuolitanssikurssi starttasi Tanssii Tä-
tien Kanssa ry:n alaisuudessa. Jokela 
on käynyt useamman kerran Torniossa 
ohjaamassa ja torniolaiset puolestaan 
ovat matkustaneet aika ajoin etelään 
ottamaan oppia. Pyörätuolitanssin 
ohella Tanssi Tätien Kanssa ry:ssä toimii 
myös näkövammaisten pilatesryhmä.

RAY:n projektirahoitus loppuu vuo-
denvaihteessa, mutta Kivimäki on 
laittanut jo hakemuksen vetämään 
toiminta-avustuksesta laaja-alaisen 
toiminnan turvaamiseksi. Kivimäen 
”kuudenkympin kriisistä” alkanut liike 
on paisunut suureksi ilontuojaksi koko 
Torniojokilaakson väelle, niin tanssijoil-
le itselleen kuin esitysten yleisöille..
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Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n väline-
valikoimaan kuuluu myös miekkailualusta. Pyörätuoli-
miekkailu on ollut paralympialaisten ohjelmassa jo vuo-
desta 1960, mutta Suomessa laji on vielä lapsen kengissä.

TEKSTI: JUKKA PARVIAINEN, KUVA: LAURI JAAKKOLA

Sinä voit olla ensimmäinen 
suomalainen pyörätuolimiekkailija 
paralympialaisissa

Pyörätuolimiekkailualusta oli kokeiltavissa vuoden 2013 
Liikuntamaa-messutapahtumassa Tampereella.

Pyörätuolimiekkailussa otellaan perintei-
sen miekkailun tapaan kolmella eri aseel-
la eli säilällä, floretilla ja kalvalla. 

Pyörätuolimiekkailussa miekkailijat 
luokitellaan kolmeen ryhmään. A-luok-
kaan kuuluvat urheilijat, joilla on hyvä 
tasapaino ja hyvin toimiva ylävartalo. 
B-luokkaan kuuluvat urheilijat, joilla on 
huono tasapaino ja liikkuvuus, mutta ai-
nakin yksi esteettä toimiva käsi. C-luok-
kaan kuuluvat urheilijat, joilla on vamma 
kaikissa neljässä raajassa. Paralympialai-
sissa miekkaillaan vain A- ja B-luokissa.

Suomeen pyörätuolimiekkailu rantau-
tui seitsemän vuotta sitten. Tällä hetkellä 

lajia harrastetaan aktiivisesti neljässä seu-
rassa: Saimaan Säilissä Lappeenrannassa, 
Kalpaveljissä Tampereella, Espoon Miek-
kailijoissa sekä Oulun Miekkailuseurassa.

Muissakin seuroissa olisi mielenkiintoa 
aloittaa pyörätuolimiekkailu, mutta lajin 
harrastajia on vähän. Suomesta ei tois-
taiseksi ole ollut pyörätuolimiekkailijoita 
kansainvälisissä kilpailuissa.

Miekkailijat kiinnitetään pyörätuoleis-
taan lattialla olevaan miekkailualustaan. 
Se estää miekkailijoiden pyörätuoleja liik-
kumasta ja kaatumasta ottelun aikana. 
Alustan avulla ottelijat saadaan asetettua 
oikeaan kulmaan toisiinsa nähden. Alus-

taa voivat käyttää sekä oikean- että va-
senkätiset miekkailijat. Alustan paino on 
n. 30 kg. Alustan leveyttä voidaan säätää 
pyörätuolin leveyden mukaan.

Lajin aloittaminen ei välttämättä vaadi 
virallista miekkailualustaa, mutta jo het-
ken opettelun jälkeen laji muuttuu niin 
vauhdikkaaksi, että alusta on hyvä olla.

SOLIA:n miekkailualusta on ollut mu-
kana erilaisissa tapahtumissa, joissa 
miekkailua voi kokeilla. Alusta on ollut 
myös kokeiltavana miekkailuseuroissa. 
Jos innostus pyörätuolimiekkailuun he-
räsi, kannattaakin ottaa yhteyttä suo-
raan oman paikkakunnan miekkailuseu-
raan..
Lisätiedot SOLIA:n välineiden vuok-
raamisesta:
Apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, 
puh. 045 677 0516
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 Lyhyesti

Cathrine Guldberg on tanskalainen nainen, ikää 40+ 
ja hän rakastaa treenaamista. Hän vammautui hiihto-
onnettomuudessa 1989. Selkäydinvamman seurauk-
sena Cathrine liikkuu pyörätuolilla.

Harrastukset piti miettiä uudelleen. Kuntosaliharras-
tus pysyi entisellään, mutta jazzbaletin tilalle piti keksiä 
jotain muuta. Cathrine aloitti tuoliaerobicin ja vamma-
tonta ohjaajaa katsellessaan hän ajatteli, että miksen 
minäkin? Päättäväisenä naisena hän aloitti opinnot ja 
valmistui kunto-ohjaajaksi.

Tällä hetkellä Cathrine harjoittelee itse 3–4 kertaa vii-
kossa ja ohjaa tuoliaerobicia muutaman kerran viikos-
sa. Osallistujien toimintakyky vaihtelee suuresti. Kaikki 
tekevät liikkeet istuen, vammattomat osallistujat istu-
vat joko tavallisella tuolilla tai jumppapallon päällä.

Osallistujilta tuli idea aerobic-dvd:stä, jossa liikkeet 
tehdään tuolilla/istuen. Cathrine haki hankkeeseen 
rahoitusta ja sai erään järjestön tuekseen. Dvd:n val-
mistumisen myötä kotona treenaaminen muuttui hel-
pommaksi monelle liikuntavammaiselle harrastajalle. 
Eikä haittaa vaikka tanska ei olisi tuttu kieli, sillä liike-
kieli kertoo kaiken.

– Harjoittelu pitää minut kunnossa, kun ikää tulee 
lisää, mutta se saa myös hymyn huulilleni. Ryhmäs-
sä tekemisessä on hyvä henki ja pidän tärkeänä tava-
ta muita, joilla on samat haasteet kuin itselläni: paino, 

TEKSTI: TIINA SIIVONEN
KUVA: JOHN MORTENSSON

Pyörätuoliaerobicin 
Jane Fonda

Cathrine Guldbergin aero-
bic-dvd:n esittelyvideon löy-
dät osoitteesta www.cathri-
ne-guldberg.dk

Dvd:n voi tilata sähköpos-
titse englanniksi (tai tans-
kaksi): cathrine.guldberg@
gmail.com. Dvd:n hinta: 
25 euroa (sis. lähetyskulut).

Näppäile nettiin

Vaasanseudun Invalidit tapasivat pelata bocciaa kesäisin 
pesäpallokentällä. Kenttää hallinnoi pesäpalloseura Vaasan 
Maila ja vuorot olivat maksuttomia. 

Kun Vaasan kaupunki otti kentän hallintaansa, asiat muut-
tuivat. Byrokratia lisääntyi; Ensin tehtiin anomus ja jos se 
meni läpi, päästiin tekemään uusi anomus, lähes samoista 

TEKSTI: TIINA SIIVONEN
KUVA: ARVO KORJONEN

Vaasalaiset saivat sponsoritukea omaan 
bocciakenttään

asioista. Lisäksi vuoroja peruttiin milloin pesäpallokoulujen 
tai liikuntatuntien vuoksi. Säännöllisyys katosi bocciaharras-
tuksesta. Jotain oli tehtävä.

Invalidiyhdistyksen kesäkodin tontilla oli kaksi vanhaa 
hiekkakenttää. Kentät viettivät suuntaan jos toiseenkin, eikä 
pelaaminen ollut mielekästä. Pelaajien keskuudessa syntyi 
idea tekonurmikentästä.

Yhdistys otti hatun kauniiseen käteen ja sai sponsorin ra-
hoittamaan suurimman osan kentän tekemisestä aiheu-
tuneista kuluista. Nyt Koivulan kesäkodin pihalla komeilee 
kaksi tekonurmikenttää.

– Nyt on pelattu koko kesä säännöllisesti. Ainakaan vielä ei 
kenttiä vuokrata ulospäin. Voidaan itse määrätä vuorot, ker-
too Martti Kujanpää Vaasanseudun Invalideista.

– Sauna ja pannu ovat kuumana kesäkodilla, joten pelin 
jälkeen voi nauttia niistä. Osallistujamäärät ovat kasvaneet 
ja nyt tehdään jo kolmatta kenttää. Vaikka tästä on menoja, 
niin pikkuhiljaa syntyy säästöjäkin, jatkaa Kujanpää maini-
ten, että kotikentällä on päästy pelaamaan jo bocciakisoja-
kin naapurikuntien yhdistysten kanssa.

olkapäät, nivelet, lihakset, Cathrine 
kertoo motivaatiostaan harjoitte-
luun.

– Jotkut istuen tehtävät harjoit-
teet ovat tosi keveitä. Itse pidän 
kunnon treenistä, joka näkyy myös 
dvd:llä. Jos vauhtia ja toistoja on lii-
kaa, niin jokainen voi tehdä kuiten-
kin oman kuntonsa mukaan, hän 
jatkaa..
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Svenska sidor

Dansen var Sanna Leppäjokis passion 
redan då hon var ung. Hon sysslade med 
motion regelbundet och med stor iver. Då 
hon var i tjugoårsåldern började ledskador 
i anknytning till hennes kortväxthet upp-
visa starka symptom och det blev omöjligt 
för henne att delta i vanliga danslektioner. 
Trots att hon måste lämna dansen fortsatte 
hon ändå med motion.

Då den unga kvinnan försökte finna nå-
gon lämplig motionsgren för kroppen blev 
hon besviken. Idrottaren, som strax innan 
hade dansat i vanliga grupper, erbjöds nu 
bara vattengymnastik och gruppmotion 
riktad till äldre personer. Leppäjoki tog 

Rätt att röra sig tillsammans
kontakt med sin lokala invalidförening, Es-
poon Invalidit ry, för att be om råd. Leppä-
joki blev inbjuden till föreningen och snart 
hade hon samlat ihop en motionsgrupp 
och börjat ordna grenförsök för gruppen.

Numera leder Leppäkoski en dansgrupp 
i etnobic, som hon inledde för sju år sedan. 
Trots att gruppen har uppstått ur ett behov 
att erbjuda anpassad dans, är alla välkom-
na med på Leppäjokis timmar.

– Det är inte så att funktionsnedsatta 
personer enbart har funktionsnedsatta 
kompisar och sysslar med motion tillsam-
mans med dem. Alla måste få röra sig till-
sammans, säger Leppäjoki.

Under hela sitt liv har hon deltagit i orga-
nisationen Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry:s 
verksamhet och verkar numera som ordfö-
rande för organisationen. Dessutom är hon 
sekreterare i Espoon Invalidit ry:s styrelse 
med ungdoms- och motionsverksamhet 
som sitt ansvarsområde. Organisationsar-
betet sköter hon vid sidan av sitt dagliga 
arbete.

– Jag har inte haft fritidsproblem på en 
lång tid, konstarerar Leppäjoki med ett le-
ende.

Då Leppäkoski berättar om sin väg till 
motionen och organisationsarbetet ser 
hon tillbaka på sin barndom. Hon berättar 
om motionsinstruktörer som hon har mött 
och som gjorde att hon kunde delta i gym-
nastiktimmar tillsammans med andra barn.

Motionsinstruktörerna orsakade en snö-
bollseffekt som gjort att Leppäkoski nu för 
sin del för anpassad motion framåt.

Enligt sina egna ord har Leppäkoski vuxit 
till en del av organisationsarbetet. Kamrat-
stöd har alltid funnits och det här stödet 
har ända från de första stegen haft en stor 
betydelse för hennes självförtroende och 
världsbild. I den egna kamratstödsgruppen 
har såväl begränsningar som framgångar 
varit gemensamma.

Det är ändå trångsynt att definiera kam-
ratstöd enbart utgående från den egna 
funktionshindergruppen. Kamratstöd kan 
också vara en vän, oavsett om vännen är 
funktionsnedsatt eller inte. Därför är inte-
gration också en central del i arbetet att ut-
vidga kamratstöd.

Ökad utslagning av ungdomar, självmord 
bland män, depression hos kvinnor, utmatt-
ning i arbetet. En dyster lista över finländar-
nas största problem när vi talar om mental 
hälsa. Att läsa den här listan gör att vi inte di-
rekt tänker på mental hälsa som något posi-
tivt, men det är just det vi borde göra.

– Psykisk hälsovård eller mentalhygien de-
finieras ofta via störningar och problem, be-
rättar Esa Nordling, utvecklingschef vid Insti-
tutet för hälsa och välfärd (THL).

– Vi beaktar inte i tillräckligt hög grad fak-
torer som förstärker och skyddar den mentala 
hälsan. Motionens positiva verkningar glöms 
lätt bort, fortsätter han. 

Nordling och Satu Turhala, chef för pro-
jektet Liiku Mieli Hyväksi, som koordineras av 

En meningsfull motion höjer skyddsfaktorn 
för den mentala hälsan

Föreningen för Mental Hälsa i Finland, ord-
nade på specialidrottsdagarna i Jyväskylä, 
som arrangerades för åttonde gången, ett 
temaseminarium om mental hälsa och mo-
tion med rubriken ”Liikkeen mielekkyyttä ja 
mielen liikettä”.

På seminariet betonade de motionens be-
tydelse förutom som ett rehabiliterande ele-
ment även som en förebyggande faktor i vår-
den av den mentala hälsan.

– Största delen av den psykiska hälsovår-
den sker på andra ställen än inom social- och 
hälsovårdssektorn och är uttryckligen före-
byggande arbete, betonar Nordling.

– Motion förbättrar förutom konditionen 
också människans positiva syn på sig själv. En 
fysiskt aktiv livsstil höjer varje människas sår-

barhetsgräns, tillägger han.
I mentalhygienisk terminolog avses med 

sårbarhet varje människas förmåga att klara 
av negativ stress. Faktorer som inverkar på så-
dan sårbarhet är bland annat genetiska fakto-
rer, faktorer under graviditeten och traumatis-
ka livserfarenheter, exempelvis en olycka som 
leder till en funktionsnedsättning.

En stressmängd som överstiger männis-
kans sårbarhetsgräns ger upphov till mentalt 
illamående och psykiska symptom.

– Med hjälp av läkemedel kan man höja 
sårbarhetsgränsen, men det sker på ett av-
trubbande sätt. Om man sysslar med me-
ningsfull motion höjs sårbarhetsgränsen och 
stressen minskar, vilket fördubblar effekten, 
klargör Nordling.
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Svenska sidor

Inom idrott för rörelsehindrade kan man då 
och då aningen krasst höra talas om ”den 
fullständigt lämpliga skadan”. Petri Kärkä-
inen, från Alastaro, med en partiell rygg-
märgsskada, hade en sådan skada med 
tanke på rullstolskorgboll. Skadan var full-
ständigt lämplig för en tre poängs spelare.

Dessutom var Kärkäinen två meter lång 
och han hade långa armar och en lång 
rygg. Kärkäinen bekantade sig första gång-
en med rullstolskorgboll i början av 1981, 
då ett lag från Helsingfors tränade i Kott-
by rehabiliteringscenter, där Kärkäinen 
genomgick rehabilitering och under sin 
sjukhusperiod hade tappat vikt och vägde 
endast 57 kilo.

Sedan Kärkäinen hade skrivits ut från re-
habiliteringscentret åt han under ett par 
års tid upp sig med mammas hemlagade 
mat i Alastaro och ”anpassade sig till saker 
och ting” efter sin skada. År 1983 tog Rai-
ner Vikström, från Åbo, kontakt med Kär-
käinen och uppmanade honom att delta 
i Åbolagets Turun TSPK:s träningar. Redan 
1984 var Kärkäinen med sin stora räckvidd 
med i Finlands landslag.

Kärkäinen och Finlands landslag närma-
de sig år för år rullstolskorgbollens elit och 
den gänglige finländske spelaren började 
väcka intresse även utomlands. Kärkäinen 
övergick under säsongen 1996 till Austra-
lien till Sydney Comets led.

Kärkäinen vann i Comets spelskjorta 
mästerskap och hade fått fortsätta i Austra-
lien för en andra säsong. Han beslöt ändå 
att återvända till Finland eftersom Finland i 
EM-mästerskapen 1997 skulle ha möjlighet 
att försäkra sig en plats i grenens VM-täv-
lingar genom att vara bland de fem bästa.

Under ledning av Kärkäinen, som utsågs 
till turneringens bästa spelare, vann Fin-
land EM-brons, vilket är Finlands bästa re-
sultat någonsin i rullstolskorgboll. På detta 
sätt fick Finland en plats i VM-tävlingarna 

Lång man faller högt ifrån

Cathrine Guldberg är en dansk kvinna, ålder 
40+ som älskar att träna. Hon skadade sig i en 
skidolycka 1989. På grund av en ryggmärgs-
skada rör sig Cathrine nu med rullstol.

Fritidsintressena måste omprövas. Gym-
besöken fortsatte som tidigare, men jazzba-
letten måste ersättas med något annat. Ca-
thrine började med stol-aerobic och då hon 
iakttog sin instruktör, som inte var funktions-
nedsatt, tänkte hon för sig själv varför inte 
jag? Som en beslutsam kvinna inledde hon 
sina studier och utexaminerades som idrotts-
instruktör.

För tillfället tränar Cathrine själv tre till fyra 

Rullstolsaerobicens Jane Fonda
gånger i veckan och leder stol-arerobic någ-
ra gånger i veckan. Funktionsförmågan hos 
de som deltar varierar mycket. Alla gör rörel-
serna i sittande ställning, de som inte har en 
funktionsnedsättning sitter antingen på en 
vanlig stol eller på en gympaboll.

Deltagarna framförde en idé om en aero-
bic-dvd, där rörelserna görs sittande på en 
stol. Cathrine sökte om finansiering för pro-
jektet och fick stöd av en organisation. Tack 
vare dvd:n blev det lättare för många rörelse-
hindrade motionärer att träna hemma. Det 
hindrar inte heller att man inte kan danska, 
eftersom kroppsspråket säger allt.

– Träningen håller mig i skick när jag blir 
äldre, men får mig också glad. Att göra till-
sammans i en grupp skapar en god anda och 
jag tycker det är viktigt att träffa andra som 
står inför samma utmaningar som jag själv; 
vikten, axlarna, lederna och musklerna, be-
rättar Cathrine om vad som motiverar henne 
att träna.

En presentationsvideo av Cathrine Guld-
bergs aerobic-dvd finns på adressen www.
cathrine-guldberg.dk.

Dvd:n kan du beställa per e-post på engel-
ska (eller danska): cathrine.guldberg@gmail.
com. Priset på dvd:n är 25 euro (inkl. frakt).

som spelades 1998 i Kärkäinens tidigare 
hemstad Sydney.

– Där var det meningen att visa hela värl-
den att man också i Finland kan spela rull-
stolskorgboll, säger Kärkäinen.

– Men sedan en dag då jag på morgonen 
gick till toaletten var det som om någon 
skulle ha knäppt med sina fingrar och allt 
tog slut med en gång. Efter det hade jag så 
fruktansvärda smärtor i ben och rygg att jag 
inte alls kunde träna inför VM-tävlingarna.

Kärkäinen var visserligen med då Finland 
i sin första match i VM-tävlingarna mötte 
inte mindre än Australien. Finland kämpa-
de bra, men förlorade. Efter spelet blev Kär-
käinens smärtor allt mer outhärdliga. Han 
måste sova på golvet eftersom den mjuka 

sängen förorsakade infernaliska ryggsmär-
tor. Karriären för Finlands bästa spelare i 
rullstolskorgboll fick sitt slut i VM-tävlingar-
na. Finland placerade sig på åttonde plats.

Det är fråga om en kronisk nervsjukdom 
som fortfarande är ett mysterium såväl för 
Kärkäinen som för de läkare som har skött 
honom. Smärtorna har följt Kärkäinen i 
över femton år.

– Jag vet sedan inte om det beror på min 
partiella ryggmärgsskada att jag har kvar 
lite rörelse och smärtkänsla i mina ben, 
funderar Kärkäinen.

– Jag har nog prövat alla världens medi-
ciner. Min tolerans har tydligen blivit så 
hög att medicinerna inte egentligen har 
någon verkan längre.
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Hanna Vilmi voitti neljännen peräkkäisen sokkopingiksen Euroopan mestaruutensa Ruotsin Haningessa järjestetyissä EM-kilpailuissa.
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VAU:n uutisia 

VAU:n verkkopalvelu koki kasvojenkohotuksen lokakuun alus-
sa. Verkkosivut löytyvät edelleen tutusta osoitteesta www.
vammaisurheilu.fi, mutta sivuston ulkoasu ja rakenne ovat 
muuttuneet. Uudistuksen tarkoituksena on ollut jäsentää suo-
malaisen vammaisurheilun ja -liikunnan merkittävin tieto-
pankki entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Uudet verkkosivut 
ovat mm. selattavissa huomattavasti aiempia sujuvammin mo-
biililaitteilla. Saavutettavuudesta ei sen sijaan ole tingitty pät-
kääkään.
Tutustu uudistettuun verkkopalveluun: 
www.vammaisurheilu.fi

Uusien vertaisohjaajien 
koulutus 7.–9.11. Oulussa
Löytyykö yhdistyksestänne liikuntavastaava tai 
joku muu liikunnasta ja liikuttamisesta innostu-
nut ihminen? Olisiko hänestä tai sinusta iloliikut-
tajaksi eli vertaisohjaajaksi?

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Ilo 
liikkua -ohjelma on kouluttanut vertaisohjaa-
jia eli iloliikuttajia. Vertaisohjaajat ovat nimensä 
mukaan vertaisia, itsekin tavalla tai toisella kro-
passaan rempat ja rajoitteet kokeneita. Iloliikut-
tajat ohjaavat helposti sovellettavaa liikuntaa, 
johon kaikki voivat osallistua. Jokainen ohjaa 
omalla tasollaan ja taitojensa mukaan. 

Jos olet kiinnostunut ohjaamaan, oppimaan ja 
innostamaan muita liikkumaan, niin lähde kou-
lutukseen iloisten liikkujien pariin.

Koulutus järjestetään 7.–9. marraskuuta 2014 
Sokos Hotel Edenissä Oulussa. 

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

Haku koulutukseen tapahtuu vapaamuotoisella 
kirjoituksella, johon tulee kertoa itsestäsi, liikun-
nan harrastamisesta ja mihin VAU:n jäsenyhdis-
tykseen kuulut. Kirjoitukset tulee lähettää vii-
meistään 18.10.2014 mennessä. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Piia Korpi, piia.korpi@vammaisurheilu.fi, puh. 
044 767 1368

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5krs., 00240 Helsinki

VAU:n verkkopalvelu uudistui

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry saa vastuulleen 
kansallisen Liiku terveemmäksi -toiminnan vuoden 2015 ajak-
si. Vuodenvaihteessa vaihtuu myös Liiku terveemmäksi -neu-
vottelukunnan puheenjohtaja. Kansanedustaja Tuija Brax 
seuraa tehtävässä Pekka Puskaa, joka on johtanut neuvotte-
lukuntaa sen perustamisvuodesta 2004 saakka.

Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta on laaja-alainen ja 
avoin verkosto, joka koordinoi Suomessa maailman terveysjär-
jestö WHO:n alulle laittamaa Move for Health -toimintaa. Alun 
perin toiminta keskittyi Liiku terveemmäksi -päivän (10.5.) ym-
pärille, mutta on siitä vuosien saatossa levinnyt yleisemmäk-
si terveyttä edistävän liikunnan ajankohtaisten kysymysten ja 
asioiden foorumiksi.

Liiku terveemmäksi -toiminnan valmistelusta vastaa kunakin 
vuonna eri toimijataho. Vuonna 2014 vetovastuussa on Opis-
kelijoiden Liikuntaliitto ry, jonka toiminnan painopisteenä on 
ollut erityisesti päivittäiseen istumiseen ja sen vähentämiseen 
liittyvät toimenpiteet. Vuonna 2015 toimintaa koordinoi siis 
VAU.

– Vuonna 2015 Liiku terveemmäksi -teemavuoden katseet 
käännetään liikunnan olosuhteisiin. Jokaisella meistä pitää olla 
mahdollisuus päästä liikkumaan lähellä kotiaan, kertoo VAU:n 
toiminnanjohtaja Riikka Juntunen.

Teemavuoden aikana järjestetään viisi paikallista Liiku ter-
veemmäksi -päivää, joissa painopisteet ovat liikkumisen olo-
suhteissa, esteettömyydessä ja saavutettavuudessa. Päivien 
ohjelmaan kuuluu myös Sporttitori, jossa itse kukin pääsee ko-
keilemaan erilaisia liikunnan sovelluksia, pelejä, lajeja ja apu-
välineitä.

VAU:n Liiku terveemmäksi -teemavuosi huipentuu Tampe-
reella marraskuussa Apuväline-messujen yhteydessä järjestet-
tävässä Liikuntamaassa.

VAU vastaa vuoden 2015 Liiku 
terveemmäksi -toiminnasta
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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

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
(toimivapaalla
6.10.2014–4.10.2015)

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
- Los Angeles 2015 -projekti
- muut lajit: maalipallo

Elina Ahtiainen
lajikoordinaattori
puh. 045 139 7373
elina.ahtiainen@
vammaisurheilu.fi
- Special Olympics -toiminta
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KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA

XXXVI LASIKAUPUNKI-BOCCIA (JOUKKUE)
XXXVI Lasikaupunki-Boccia -joukkuekilpailu järjestetään lauan-
taina 25. lokakuuta 2014 klo 09.00 alkaen Riihimäen urheilu-
talolla. Rekisteröityminen pelipaikalla alkaa klo 08.15. Käytössä 
luokkien 1–3 hyvityspisteet.
Osallistumismaksu 18 euroa/joukkue, maksetaan tilille FI84 
5396 0220 1324 51. Viitteeksi: LasikaupunkiBoccia 2014.
Ilmoittautumiset 22.10. mennessä osoitteesta www.rinva.fi/la-
sikaupunkiboccia.php löytyvällä sähköisellä ilmoittautumislo-
makkeella tai sähköpostitse urheilu@rinva.fi tai puh. 050 5416 
812/Risto Järvenpää.
Pelipaikalla mahdollisuus ruokailuun. Ilmoita ilmoittautumislo-
makkeen kohdassa ”Muuta palautetta” ruokailijoiden määrä.
Omat sisäpallot ja mittatikut mukaan.
Lisätiedot: Raimo Peltonen, puh. 050 5899 540 ja Risto Järven-
pää, puh. 050 5416 812.

XVII VILPPULA-BOCCIA (PARI)

Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää kaikille avoimen XVII Vilp-
pula-Boccia parikilpailun lauantaina 13. joulukuuta 2014 klo 
9.00 alkaen Vilppulan urheilutalolla (Hopunmäentie 15). Osan-
ottovarmistus klo 8.30 alkaen.
Sarjat: Naiset, yleinen, luokat 1–3. Luokkien 1–3 pelaajien ei 
tarvitse kuulua samaan yhdistykseen. Hyvityspisteet käytössä.
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, maksetaan yhdistyksen ti-
lille FI67 5521 0740 0128 76.
Ilmoittautumiset 9.12. mennessä: Pertti Gustafsson, Hallitus-
katu 13 A 6, 35800 Mänttä, puh. 050 919 2209 tai onerva.uutte-
ra@nic.fi.
Kahvio. Ruokailu. Arpajaiset. Omat pallot mukaan.

IV LAPPI-BOCCIA (PARI)

Lapin Eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimen IV Lappi-Boc-
cia -parikilpailun lauantaina 10. tammikuuta 2015 klo 9.00 al-
kaen Raumalla, Lapin liikuntahallilla (Kirkkotie 6).
Sarjat: naiset ja yleinen.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan Lapin Eläkkeen-
saajien bocciatilille FI8552140020013182
Ilmoittautumiset 29.12. mennessä: Marko Yli-Kleemola, Koivu-
lankatu 16, 26200 Rauma tai markoyk@gmail.com
Lisätiedot: Marko Yli-Kleemola, puh. 045 1265 974.
Kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus ja arpajaiset. Omat pal-
lot mukaan.

BOCCIAN SISÄKENTTIEN SM-KILPAILUT  
(PARI, JOUKKUE)

Boccian sisäkenttien SM-kilpailut pareille ja joukkueille järjes-
tetään 23.–25. tammikuuta 2015 Liikuntakeskus Pajulahdes-
sa, Nastolassa.
Joukkueiden alkukilpailu käydään perjantaina 23.1. klo 14.00–
22.00 ja joukkueiden finaalit lauantaiaamuna klo 9.00 alkaen.
Parien alkukilpailut käydään lauantaina klo 15.00 alkaen. Pelit 
jatkuvat sunnuntaina klo 9.00, jolloin pelataan myös parien fi-

naali.
Osanoton varmistus tuntia ennen kilpailun alkua. Varmistuk-
sen yhteydessä on ilmoitettava, mihin luokkaan joukkueen/
parin pelaajat kuuluvat hyvityspisteiden merkitsemistä varten. 
Jos luokittelussa on epäselvää, ota yhteyttä Marko Yli-Kleemo-
laan, puh. 045 126 5974.
Sarjat: sekä joukkue- että parikilpailussa: luokat 1–3, naiset, 
yleinen. Luokkiin 1–3 luokiteltujen ei tarvitse kuulua samaan 
yhdistykseen. Hyvityspistejärjestelmä on käytössä.
Osallistumismaksu: 21 euroa/joukkue, 18 euroa/pari, makse-
taan tilille boccialajijaos FI 34 5700 8120 1701 59.
Ilmoittautumiset kirjallisesti: virve.jamsa@gmail.com tai Virve 
Jämsä, Reunakatu 1 E 39, 76100 Pieksämäki. Sähköpostilla il-
moittautuneille lähetetään kisainfo etukäteen ennen kilpailu-
ja.
Lisätiedot: Marko Yli-Kleemola, puh. 045 126 5974
Majoitusvaraukset jokainen huolehtii itse. Mainittava apuväli-
neiden käytöstä.

YSTÄVÄ-BOCCIA (PARI, JOUKKUE)

Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää VI Ystävä-Boccian ystävän-
päivänä, lauantaina 14. helmikuuta 2015 klo 9.30 alkaen Vilp-
pulan urheilutalolla (Hopunmäentie 15).
Sarjat: Joukkue ja pari. Hyvityspisteet käytössä. Joukkueis-
sa ja pareissa pelaavien henkilöiden arvonta tapahtuu paikan 
päällä. Kisajärjestäjä muodostaa kilpailuun tarvittavan määrän 
joukkueita ja pareja ja kukin pelaaja arpoo itsensä joukkuee-
seen/pariin. Tavarapalkinnot
Osallistumismaksu: 7 euroa/henkilö, maksetaan yhdistyksen 
tilille FI58 5521 0720 0858 43.
Ilmoittautumiset 9.2. mennessä: Onerva Uuttera, Hallituska-
tu 13 A as. 6, 35800 Mänttä tai onerva.uuttera@nic.fi tai puh. 
0400 753 662. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan hen-
kilömäärä.

BOCCIAN SISÄKENTTIEN SM-KILPAILUT (HENK.
KOHT.)

Boccian sisäkenttien henkilökohtaisten sarjojen SM-kilpailut 
järjestetään 2.–3. toukokuuta 2015 Liikuntakeskus Pajulah-
dessa, Nastolassa. Pelit alkavat lauantaina klo 10.00 ja finaalit 
sunnuntaina klo 9.00. Osanoton varmistus tuntia ennen kilpai-
lun alkua.
Sarjat: luokat 1–3, naiset, yleinen, seniorit, kouru. Hyvityspis-
tejärjestelmä on käytössä.
Huom! Kouluruluokka pelaa kansainvälisillä säännöillä (4 kier-
rosta ja max. aika 45 min/ottelu).
Osallistumismaksu: 16 euroa/pelaaja, maksetaan tilille boc-
cialajijaos FI 34 5700 8120 1701 59.
Ilmoittautumiset vain kirjallisesti 15.4.2015 mennessä: vir-
ve.jamsa@gmail.com tai Virve Jämsä, Reunakatu 1 E 39, 76100 
Pieksämäki.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita mihin luokkaan pelaaja 
kuuluu hyvityspisteiden merkitsemistä varten. Jos luokittelus-
sa on epäselvää, ota yhteyttä Marko Yli-Kleemolaan, puh. 045 
126 5974. Sähköpostilla ilmoittautuneille lähetetään kisainfo 
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Kilpailujen tulokset löytyvät
VAU:n verkkopalvelusta

lajeittain (www.vammaisurheilu.fi).

Tulokset ovat myös tilattavissa
kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.

etukäteen ennen kilpailuja.
Majoitusvaraukset jokainen huolehtii itse. Mainittava apuväli-
neiden käytöstä.

KEILAILU 

KEILACUP 2014–2015, 3. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2014–2015 kolmas osakilpailu järjeste-
tään lauantaina 15. marraskuuta 2014 klo 11.30 alkaen Kuo-
pion keilahallissa (Keilakuja 3). Kilpailussa noudatetaan kauden 
2014–2015 Keilacupin sääntöjä.
Luokat: A, B, C, D ja E.
Osallistumismaksu: 24 euroa/keilaaja, maksettava 31.10. men-
nessä tilille FI8656005320010715
Ilmoittautumiset 31.10. mennessä: Keijo Kekäläinen, keijo.ke-
kalainen@luukku.com
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus. Ruokailijat on ilmoitetta-
va ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätiedot: Seppo Ahonen, puh. 044 554 6795

KEILACUP 2014–2015, 4. OSAKILPAILU

Keilacupin kauden 201–2015 neljäs osakilpailu järjestetään 
12.–13. joulukuuta 2014 Järvenpään keilahallissa (Vanha Yh-
dystie 11). Perjantaina 12.12. heitetään yksi kilpailuerä klo 10.30 
alkaen. Kilpailussa noudatetaan kauden 2014–2015 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E.
E- luokka näkövammaiset k.a. alle 100 ja F luokka uudet heittä-
jät.
Osallistumismaksu: 25 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyksit-
täin 28.11. mennessä tilille: Helsingin ja Uudenmaan Näkövam-
maiset ry FI 3310243000022180.
Ilmoittautumiset 28.11. mennessä: esamarti@kolumbus.fi.
Lisätiedot: Esa Martikainen, puh. 040 700 1444. Ilmoittautumi-
set suoritettava yhdistyksittäin, josta on selvittävä osanottajan 
nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Jälki-il-
moittautumiset eivät ole mahdollisia.

RATSASTUS 

KOULURATSASTUKSEN  
SPECIAL OLYMPICS -MESTARUUSKILPAILU 
Kartanon Ratsastajat järjestää kehitysvammaisten koulurat-
sastuskilpailun 18.–19. lokakuuta 2014 Harjun Oppimiskes-
kukseen Virolahdelle. Kilpailuissa ratkotaan Special Olympics 
-mestaruus kaikissa luokissa. Kilpailut ratsastetaan arvotuilla lai-
nahevosilla.
Ohjelma:
La 18.10.:  
Luokka 1 Käynti K1, Luokka 2 Ravi K1, Luokka 3 Laukka K1
Su 19.10.:  
Luokka 1 Käynti K2, Luokka 2 Ravi K2, Luokka 3 Laukka K2
Erityismääräykset:
1. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vammaisratsastussääntöjä ja 
soveltuvin osin Special Olympics -sääntöjä.
2. Osallistumismaksu: 15 euroa/luokka ja hevosmaksu 25 eu-
roa/luokka.
3. Maksut maksetaan kilpailukansliaan. Hevosmaksu suorite-
taan, vaikka ratsastaja peruttaisi lähtönsä.

4. Ratsastaja osallistuu taitotasonsa mukaisiin luokkiin.
5. Jos luokassa on yli kahdeksan ratsastajaa, luokka jaetaan ta-
son mukaan ja jaetut luokat arvostellaan omina luokkina.
6. Kilpailijan on oltava jonkin ratsastusseuran jäsen.
7. Sekä kilpailut että verryttely järjestetään maneesissa.
8. Kilpailun johtajana toimii Maritta Enqvist, tuomarina Kati 
Henttinen ja hevosvastaavana Johanna Pulkkinen.
9. Mikäli ratsastaja tarvitsee henk.koht. avustajaa, on hänen 
hankittava avustaja itse.
10. Hevosten arvonta ja koeratsastus tapahtuvat lauantaina 
18.10. klo 10.00 alkaen maneesissa. Jos tulet paikalle vain sun-
nuntain luokkaan, koeratsastat arvotun hevosesi ennen luo-
kan alkua.
11. Palkintoina Special Olympics -mitalit ja ruusukkeet.
12. Ilmoittautumiset 12.10. mennessä: Maritta Enqvist, marit-
taenqvist@gmail.com, puh. 0400 444 164.
13. Majoittumisen ja ruokailut voi varata Harjun Ravintola Au-
rasta, puh. 044 739 4040, ravintola@harjunopk.fi

SOKKOPINGIS

SOKKOPINGISCUPIN 1. OSAKILPAILU
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry järjestää sokko-
pingiscupin kauden 2014–2015 ensimmäisen osakilpailun lau-
antaina 18. lokakuuta 2014 Helsingissä, Näkövammaisten 
palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä (Marjaniementie 74).
Sarjat: A (kilpapelaajat), B (harrastajat).
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja.
Ilmoittautumiset 11.10. mennessä ja lisätiedot: Teemu Ruo-
honen, teemu.ruohonen@pp.inet.fi, puh. 040 5580 342.

UINTI

ESPOONLAHDEN UINNIT
Uimaseura Cetus järjestää Espoonlahden uinnit lauantaina 
18. lokakuuta 2014 Espoossa, Espoonlahden uimahallissa 25 
metrin radalla. Kilpailut on tarkoitettu liikunta-, näkö- ja kehi-
tysvammaisille uimareille sekä elinsiirron saaneille uimareille.
Lajivalikoiman ja luokittelutiedot löytyvät osoitteesta www.
vammaisurheilu.fi (–> Tapahtumat).
Osallistumismaksu: 6 euroa/startti, jälki-ilmoittautumismak-
su 18 euroa/startti.
Ilmoittautumiset 12.10. mennessä: helen@cetus.fi. Ilmoittau-
tumisesta tulee ilmetä nimi, syntymävuosi, luokka, seura, lajin 
nro, laji ja paras aika).
Lisätiedot: Milla Kurppa, kilpailukoordinaattori@cetus.fi ja 
Seppo Loiske, puh. 040 755 6484 (iltaisin ja viikonloppuisin).
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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 loka-joulukuu
E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Lokakuu
11.10. VIII Teuva-Boccia (henk. koht.) (E, K, 
L, N) Teuva
11.–12.10. Pyörätuolirugbyn SM-sarjan 1. 
osaturnaus (L) Hollola
11.–12.10. Unified-koripallon 6A- ja 
6B-sarjojen turnaus (K) Nokia
13.–15.10. Boccian EKL:n sisäkenttien 
SM-kilpailut (pari) (E, K, L, N) Virrat
18.10. VAU-työpaja 4a: Liikuntaa 
kaikille/Ohjaajana toimiminen, Kouvola
18.10. Motoasemat-koulutus, Kouvola
18.10. Keilacup 2014–2015, 2. osakilpailu 
(E, K, L, N) Vaasa
18.10. Espoonlahden uinnit (E, K, L, N) 
Espoo
18.10. Sokkopingiscupin 1. osakilpailu 
(N) Helsinki 
18.–19.10. Kouluratsastuksen Special 
Olympics -mestaruuskilpailu (K) 
Vironlahti
21.10. Vaasa-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) 
Vaasa
25.10. XXXVI Lasikaupunki-Boccia (pari, 
joukkue) (E, K, L, N) Riihimäki

Marraskuu
1.11. Istumalentopallon naisten SM-
sarjan 1. osaturnaus (L) Siilinjärvi
1.–2.11. Unified-koripallon sarjojen 
yhteinen turnaus (K) Lohja
1.–2.11. Pyörätuolikoripallon 1. SM-
sarjaturnaus (L) Vantaa

6.–9.11. Sokkopingiksen European Top 
Twelve -turnaus (N) Wroclaw, Puola
7.–8.11. Sherborne-jatkokurssi, Tampere
7.–9.11. VAU:n vertaisohjaajakoulutus, 
Oulu
8.11. Kyrönmaa-Boccia (pari, joukkue) (E, 
K, L, N) Isokyrö
8.–9.11. Istumalentopallon 
9. kansainvälinen Sit Cup (L) 
Kööpenhamina, Tanska
14.11. Kurikka-Boccia (pari, joukkue) (E, K, 
L, N) Kurikka
14.–16.11. Maalipallon Super European 
Goalball League, 2. osaturnaus (N) Espoo
15.11. Keilacup 2014–2015, 3. osakilpailu 
(E, K, L, N) Kuopio
15.11. Istumalentopallon ykkössarjan 1. 
osaturnaus (L) Jyväskylä
19.–23.11. Näkövammaisten 
ampumaurheilun EM-kilpailut (N) Dadaj, 
Puola
19.–23.11. Uinnin lyhyen radan SM-
kilpailut (E, K, L, N) Tampere
22.11. Boccian Moilas-turnaus (pari) (E, K, 
L, N) Pieksämäki 
22.–23.11. Vammaissulkapallon 
SULKISCUP II -osakilpailu (L) Kajaani
22.–23.11. Pyörätuolirugbyn SM-sarjan 2. 
osaturnaus (L) Espoo
22.–23.11. Sähköpyörätuolisalibandyn 1. 
SM- ja Finlandia-sarjaturnaus (L) Helsinki
26.11. Junior Games -syyskisat (E, K, L, N) 
Jyväskylä
29.11. Pikkujoulu-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Isokyrö

Joulukuu
3.12. VAU-työpaja 4: Liikuntaa kaikille 
-koulutus lasten liikunnan ohjaajille, 
Turku
5.–7.12. Taitoluistelun Santa Claus 
-kilpailut (K) Tampere
10.–17.12. Vammaishiihdon ja 
-ampumahiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Sotkamo
12.–13.12. Keilacup 2014–2015, 4. 
osakilpailu (E, K, L, N) Järvenpää
13.12. Pari-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Mänttä-Vilppula
13.12. Istumalentopallon naisten SM-
sarjan 2. osaturnaus (L) Lappeenranta
13.12. Pyörätuolirugbyn SM-sarjan 3. 
osaturnaus (L) Espoo
13.12. Maalipallon SM-sarjan ja 
1-divisioonan 2. osaturnaus (N) Kouvola
13.12. Unified-koripallon 6A-sarjan 
turnaus (K) Espoo
13.–14.12. Pyörätuolikoripallon 2. SM-
sarjaturnaus (L) Turku
14.12. Unified-koripallon 7-sarjan 
turnaus (K) Lahti
14.12. Unified-koripallon 6B-sarjan 
turnaus (K) Vantaa
19.–21.12. Maalipallon Super European 
Goalball League, 3. osaturnaus (N) Vilna, 
Liettua
27.12. Nokia-Boccia (henk.koht.) (E, K, L, 
N) Nokia


