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Uransa lopettanut judoka Jani Kallunki
Kuva: Lauri Jaakkola

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

Pääkirjoitus

Vammaisurheilu & -liikunta -lehti tarjoaa tänä vuonna entistä enemmän erilaisia näkö-
kulmia liikuntaan. Vuoden ensimmäisen lehden teemana on näkövammaisten liikun-
ta ja urheilu. Seuraavissa numeroissa ovat vuorossa kehitysvammaisten, liikuntavam-
maisten ja elinsiirron saaneiden liikunta ja urheilu.

VAU:n toiminnassa on puhuttu sanaparista ”yhdessä ja erikseen”. Tästä lehdestä löy-
tyy mielenkiintoisia esimerkkejä molemmista. Itseäni jäi mietityttämään Liedon Lujaa 
edustavan Tuija Lehtosen kokemukset urheilijana (sivut 30–31). Lehtosella on viiden 
näkövammaisten arvokilpailumitalin lisäksi EM-pronssi veteraanien maastojuoksusta. 
Tätä mitalia Lehtonen kertoo arvostavansa paljon, sillä kisan muut kilpailijat olivat nä-
keviä. Kisaaminen näkevien kanssa on riittävän haasteellista hänelle – eikä se ole edes 
menestymisen este.

Toisena ”yhdessä ja erikseen” -esimerkkinä haluan nostaa esille yhdistysten oman ak-
tiivisen liikuntatoiminnan, joka parhaimmillaan tarjoaa elämyksiä, onnistumisia, hikeä 
ja vertaisuutta. Yhdistysten toiminta on paljon muutakin kuin liikuntaa – mutta se voi 
olla monelle ainutkertainen mahdollisuus tutustua uusiin lajeihin tai käydä säännölli-
sesti ohjatuilla vuoroilla, jossa osaava ohjaaja innostaa ja kannustaa. Tässä lehdessä esi-
tellään Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n monipuolinen tarjonta liikunnasta (s. 
41). Vertaisuus on voimavara, jota yhdistyksissä osataan hyödyntää. VAU järjestää yh-
distysten liikuntavastaaville koulutusta, joista saa uusia virikkeitä toimintaan ja pääsee 
vaihtamaan kokemuksia muiden yhdistysten liikuntavastaavien kanssa. Hyvien käy-
täntöjen jakaminen ja vertaistuki ovat voimavara myös liikuntavastaaville.

Keväällä järjestetään VAU:n liittokokous, johon jokainen jäsenyhdistys ja -seura voi lä-
hettää oman edustajansa. Liittokokous valitsee jäsenet hallitukseen sekä valtuustoon 
ja vahvistaa uuden kolmivuotissuunnitelman vuosille 2016–2018. Kolmivuotiskauden 
painopisteeksi nykyinen hallitus esittää vammaisurheilun ja -liikunnan kehittämistä 
yhdistys- ja seuratoiminnassa.

Aurinkoa ja hikeä keväisiin liikuntahetkiin toivottaa,

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA

P.S. Lehdessä kerrottiin myös, että Tuija Lehtosen maratonennätys on 3.31,12. 
Siinäpä on tavoitetta meille muillekin!

Katseet näkövammaisten 
liikuntaan ja urheiluun
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a Jos tähdet olisivat olleet kohdallaan, Jani Kal-
lungin ura olisi voinut olla vielä menestyksek-
käämpikin. Silti hän poistui näyttämöltä ainoana 
näkövammaisena suomalaisurheilijana, joka voi 
ilmoittaa lopettamisestaan lehdistötiedotteella.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: NINA JAKONEN, LAURI JAAKKOLA, NKL:N ARKISTO

Vammaisurheilun 
suurisuuta tulee vielä ikävä

Kallungilla oli selkeä suunnitelma päät-
tää uransa vuoden 2012 Lontoon pa-
ralympialaisiin, joissa oli tarkoitus voit-
taa kultamitali judossa. Kallunki pääsi 
Lontooseen asti, mutta sitten vetäistiin 
matto alta. Välilevyn pullistuma esti Kal-
lungin ottelemisen ja murskasi kultau-
nelman.

– Ensimmäiset puolitoista kuukautta 
kului siinä, että sai ensiketutuksen pois. 
Vuoden 2013 alussa palasin pikkuhiljaa 
tatamille, Kallunki muistelee.

– Sitten sitä alkoi jo miettiä, että vuo-
den 2013 joulukuussa olisi Unkarissa 

EM-kilpailut. Onhan se vähän tympe-
ää lopettaa uransa siihen, että ei pääse 
edes matolle arvokisoissa, hän jatkaa.

Unettomuus herätti 
ajattelemaan
Kallunki mietti jatkoa pitkäaikaisen val-
mentajansa Juha ”Flobe” Vainion kans-
sa ja tuli siihen tulokseen, että yritetään 
vielä kerran.

– Sovittiin, että mennään terveys 
edellä, ja katsotaan ne EM-kisat. Jos siel-
lä pääsee mitaleille, niin sitten tehdään 
vielä satsaus vuoden 2016 Rion para-

lympialaisiin, Kallunki kertoo.
Kallunki kamppaili Unkarista EM-

pronssia, mikä nosti toiveita siitä, että 
Lontoon kultamitaliin lopettaminen 
voidaankin päivittää Rion kultamitaliin 
lopettamiseksi.

Elokuussa 2014, vain puolitoista viik-
koa ennen Yhdysvalloissa käytäviä MM-
kilpailuja, Kallungin niskassa rusahti 
kuitenkin uudelleen. Välilevyn pullistu-
ma oli vielä astetta pahempi kuin edel-
liskerralla.

– Sen jälkeen ei kahteen ensimmäi-
seen kuukauteen saanut nukuttua kuin 
3–4 tuntia yössä ilman kipuja ja oireita. 
Ehkä kerran viikkoon nukkui sen 8–10 
tuntia putkeen ihan vain, kun olin yksin-
kertaisesti niin väsynyt, Kallunki kertaa.

Kun niska alkoi hiljalleen syksyn mit-
taan parantua ja Kallunki pystyi taas 
nukkumaan, ensimmäiset ajatukset ei-
vät enää olleetkaan, että nyt taotaan 

Vuonna 2011 Kallunki 
voitti Turkissa IBSA Maa-
ilmankisat.
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täysiä Rioon asti.
– Loppupeleissä se syksy pysäytti miet-

timään, mikä elämässä on oikeasti tär-
keätä, Kallunki sanoo.

Hän ilmoitti uransa päättymisestä leh-
distötiedotteella joulukuussa. Harva – 
jos kukaan – näkövammainen suoma-
laisurheilija on voinut vakavalla naamalla 
ilmoittaa uransa päättymisestä lehdistö-
tiedotteella, ja vieläpä siten, että tiedo-
tusvälineet noteeraavat ilmoituksen.

Suomen tunnetuin näkövammainen 
urheilija poistui näyttämöltä saamatta 
uralleen koskaan viimeistä kruunua, ju-
don paralympiakultaa.

Paljon hän ehti kuitenkin saavuttaa: 
maalipallon paralympiakultaa, kaksi ju-
don paralympiapronssia, kaksi judon 
EM-kultaa, judon MM-pronssia, judon 
EM-hopeaa ja EM-pronssia sekä näkö-
vammaisten maailmankisojen kultami-
talin.

Lisäksi hän oli paljon esillä. Monelle 
suomalaiselle penkkiurheilijalle Jani Kal-
lunki on ensimmäinen mieleen tuleva 
nimi, kun kysytään näkövammaista ur-
heilijaa. 

Kallunki kieltää koskaan pyrkineensä 
tuotteistamaan itseään. Hän oli vain oma 
itsensä.

– Niin kauan kuin olen ollut vammais-
urheilussa mukana, 90-luvun alusta 

saakka, on aina puhuttu vammaisurhei-
lun näkyvyydestä, että sitä pitäisi saada 
esille, Kallunki sanoo.

– Sitten kun niitä tilaisuuksia on tullut, 
vaikka vain joku pikkujuttu johonkin pai-
kallislehteen, niin ei niistä voi kieltäytyä. 
Kunhan se on asiajuttu. Keltainen lehdis-
tö on sitten erikseen, se saa puolestani 
olla ihan rauhassa, hän jatkaa.

”Puhun paljon ja suoraan”
Kallunki on erittäin puhelias, karismaat-
tinenkin. Hän on myös menestynyt ural-
laan. Ei ole ihme, että hän on usein ollut 
näkövammaisurheilun kasvot Suomessa.

– Tiedotusvälineissä on varmaan aja-
teltu, että tuohan puhuu enemmän kuin 
kukaan muu suomalainen urheilija, teh-
dään siitä juttu, Kallunki virnistää.

– Ehkä me ollaan Kalle Palanderin 
kanssa vähän samanlaisia höpöttäjiä. Pu-
hutaan paljon ja suoraan ja aina vähän 
pilke silmäkulmassa. Kun menee huo-
nosti, niin sanotaan, että kyllä oli paska 
päivä ja kun menee hyvin, niin jumalauta 
me ollaan mestareita.

Suorapuheisuudellaan Kallunki on ai-
heuttanut myös hampaidenkiristelyä. 
Medialle hän on ihannehaastateltava, 
mutta urheilupiireissä on välillä toivottu 
miehen pitävän suunsa kiinni.

– En ole ikinä ymmärtänyt sellaista, 

Kallungin lapsuudenseura oli 
esteettömyyden edelläkävijä

Info

Jani Kallunki
–  Syntynyt 5.11.1975 Skövdessä, 
Ruotsissa.
–  Urheilun näkövammaluokitus 
B2,  eli syvästi heikkonäköinen.
– Harrasti ikävuodet 6–15 painia ja 
oli  parhaimmillaan painoluokas- 
saan neljäs Ruotsin alle 18-vuoti-
aiden mestaruuskilpailuissa.
– Muutti Suomeen 15-vuotiaana 
opiskelemaan urheiluhierojaksi 
ja kuntohoitajaksi. Vaihtoi lajia 
maalipalloon.
– Lopetti maalipallouransa ke-
väällä 2002. Aloitti judon kevääl-
lä 2001.
– Judoseura uran aikana oli hel-
sinkiläinen Meido-kan. Valmen-
tajana toimi Juha Vainio.
– Urheilu-uran saavutuksia:
 • 1996: Maalipallon 
  paralympiakultaa Atlantassa,  
  USA:ssa
 • 2004: Judon paralympia-
  pronssia Ateenassa, 
  Kreikassa
 • 2005: Judon EM-hopeaa 
  Vlaardingenissa, Hollannissa
 • 2006: Judon MM-pronssia  
  Brommat’ssa, Ranskassa
 • 2007: Judon EM-kultaa 
  Bakussa, Azerbaidzanissa
 • 2008: Judon paralympia-
  pronssia Pekingissä, Kiinassa
 • 2009: Judon EM-kultaa 
  Debrecenissa, Unkarissa
 • 2011: Judon kultaa IBSA 
  Maailmankisoissa, 
  Antalyassa, Turkissa
 • 2013: Judon EM-pronssia 
  Egerissa, Unkarissa

Jani Kallunki asui ensimmäiset 15 elin-
vuottaan Ruotsissa, Skövden kaupun-
gissa, Volvon tehtaiden kupeessa. Hä-
nen ensimmäinen urheilulajinsa oli 
paini, josta oli sittemmin 2000-luvulla 
paljon hyötyä judouran aikana.

– Olin 6-vuotias, asuimme 150 met-
rin päässä painisalista ja sanoin isäl-
leni, että haluan päästä kokeilemaan. 
Painisalilla ne olivat vain, että tervetu-
loa mukaan, vaikka en näekään kun-
nolla, Kallunki kertoo.

Painisalilla vallitseva väri oli ”se 80-lu-
vun ihana retroruskea” ja valaistus oli 
riittämätön. Mutta painiseuran asenne 
uutta tulokasta kohtaan ei ollut 80-lu-
vulta, se oli jostain tulevaisuudesta.

– He maalasivat seiniä valkoiseksi 
ja teippasivat ottelualueen erottuvil-

la väreillä, jotta saatiin kontrastia. He 
hankkivat lisää valaisimia kattoon, eli 
tekivät ihan rempan, jotta voisin olla 
mukana. He aidosti halusivat, että 
kaikki pystyisivät painimaan, Kallunki 
muistelee.

Teini-iässä Kallunki muutti Suomeen 
opiskelemaan ja valmistui urheiluhie-
rojaksi ja kuntohoitajaksi. Painiharras-
tus kuitenkin jäi, kun ainoa muuten so-
piva seura harjoitteli auttamattoman 
hämärässä painisalissa. 

Kallunki vaihtoi lajia vuosikymme-
nen ajaksi maalipalloon, josta parhaa-
na saavutuksena tuli paralympiakulta 
Atlantasta 1996. Paluu takaisin juuril-
le, kamppailulajien pariin, oli vuorossa 
2000-luvun alussa, kun Kallunki vaih-
toi maalipallon judoon.
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että ”minulle riittää kunhan olen 16 par-
haan joukossa”. Aina kun laitetaan Suo-
mi-paita päälle, niin mitali pitää olla vä-
hintään tavoitteena, Kallunki sanoo.

– Se, että tekee parhaansa ja katsoo, 
mihin se riittää, niin se ei vain riitä, hän 
jatkaa.

On Kallungin sanomisista mitä mieltä 
tahansa, ei voi kieltää sitä tosiseikkaa, 
että hänen kaltaisia persoonia vam-
maisurheilu kipeästi kaipaa. Kallunki on 
ehkä joskus soittanut suutaan, mutta 
hän on myös tehnyt paljon sen eteen, 
että suuri yleisö ymmärtäisi mistä vam-
maisurheilussa tai laajemmin vammai-

suudessa on kysymys.
– Oman siviilielämäni olen pitänyt 

omana tietonani, mutta olen tuonut 
esille sitä, mitä minä olen urheilijana. 
Sitä kautta olen tuonut esille erilaisuut-
ta, näkövammaisuutta. Pyrkinyt mur-
tamaan ennakkoluulojen muureja, Kal-
lunki sanoo.

– Okei, tämä kundi ei ehkä näe kun-
nolla, mutta se osaa tehdä tätä ja tuota. 
Jos jotkut vammaisten lasten vanhem-
mat ajattelisivat, että jos tuo pöljäkin 
pystyy tekemään jotain, niin miksei mei-
dän Erkki tai Sirpakin pystyisi tekemään 
omalla tavallaan, Kallunki jatkaa..

Pimeät treenit 
voivat olla 
osa Kallungin 
uutta elämän-
vaihetta
Jani Kallunki sanoo, ettei aidosti 
tiedä, mitä tulee tekemään kaikella 
sillä vapaa-ajalla, jota urheilu-uran 
päättyminen toi tullessaan. Työ hie-
rojana ja kuntohoitajana toki jatkuu 
normaaliin tapaan, mutta sen lisäksi 
ohjelmaan mahtuisi muutakin.

Kallunki on käynyt vetämässä eri-
laisille ryhmille niin sanottuja pi-
meitä treenejä jo pidemmän aikaa 
urheilu-uran vielä jatkuessa. Se on 
ollut Kallungille mielekästä ja palkit-
sevaa puuhaa, ja hän näkee konsep-
tissa vielä paljon lisäpotentiaalia.

Pimeissä treeneissä osallistujille 
laitetaan laput silmille ja Kallungin 
johdolla tehdään erilaisia harjoittei-
ta yksin ja pareittain. Harjoituksissa 
opetellaan mm. opastamaan näkö-
vammaista ja liikkumaan eri tavoilla 
ilman näköaistia.

Kallunki on tähän saakka vetänyt 
pimeitä treenejä eri kamppailulajien 
harrastajille sekä jalkapalloilijoille, 
salibandyn pelaajille ja koripalloili-
joille. Lähinnä pääkaupunkiseudul-
la, mutta viime kesänä oli keikka 
Keski-Suomen Äänekoskella asti.

– Yksi Äänekosken Huiman pit-
känlinjan valmentaja tuli sanomaan 
treenien jälkeen, että ”kiitos elämä-
ni parhaista harjoituksista”. Kyllähän 
sellainen lämmittää mieltä, Kallunki 
sanoo.

Ja laittaa ajattelemaan voisiko täs-
tä olla iloa vielä laajemmallekin ylei-
sölle.

– Mietinnän asteella on, että läh-
tisi kehittämään tätä eteenpäin, yri-
tysmaailmaan, Kallunki kertoo.

– Tämä olisi kivaa työpaikkaliikun-
taa, mutta antaisi yrityksille myös 
muuta: Luottamusta työntekijöi-
den välillä, kun toinen on sokkona 
ja toinen opastaa. Viestintätaitoja, 
kun pitää avata se suu ja viestin pi-
tää mennä myös perille. Rohkeutta 
kokeilla uusia juttuja, sitähän kehit-
tyviltä yrityksiltä vaaditaan, Kallunki 
luettelee.

Jani Kallunki voitti uran-
sa toisen judon paralym-
piapronssin Pekingissä 
2008.
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Isona minusta piti tulla jääkiekkoilija tai formulakuljettaja. 
Lopulta urheiluhulluna lapsena jouduin kohtaamaan epä-
mieluisan todellisuuden. Vamman selvenemisen kuvittelisi 
olevan heikkonäköiselle helpompaa kuin mitä se todellisuu-
dessa on.

En todennäköisesti tajua vieläkään täysin, mistä kaikesta jään 
paitsi. Vielä vähemmän tajusin sitä lapsena juostessani hul-
lunrohkeasti näkevien kavereiden perässä kiipeilytelineissä ja 
kallioilla huutaen varoittelijoille: ”Kyllähän mä näen!”

Olen liikkunut lapsesta asti monipuolisesti. Kiitos siitä kuuluu 
kotiväelle, kavereille ja liikunnanopettajille, joiden avulla teh-
tiin kaikenlaisesta liikunnasta nautinnollista. Uintikin oli alku-
jaan harrasteryhmässä vain yksi harrastus monien joukossa. 
Sellainen, jota tein vain liikunnan ilon vuoksi. 

14-vuotiaaksi asti pelkäsin, että kilpauintitoiminta olisi liian 
vakavahenkistä ja sitouttaisi liikaa. Ensimmäisistä kisoista läh-
tien oli kuitenkin selvää, että itsensä haastaminen ja kilpailu-
vietti ovat juuri ne asiat, jotka motivoivat yhä urheilemaan.

Alku uimarina oli lupaava. Neljässä vuodessa kehityin aloitte-
lijasta paralympiatason uimariksi. Syksyllä 2009 tuli kuitenkin 

Kyllähän mä näen!
hurjalle kehitykselle hidaste. Minulle diagnosoitiin ponniste-
lulla laukeava migreeni, joka on osoittautunut erittäin arvaa-
mattomaksi ja hankalaksi hoitaa. Kohtausta täysin estävää 
lääkitystä ei ole vieläkään löydetty.

Kuitenkin kivusta ja epävarmuuden tuomasta pelosta on 
päästy yli lääkäreiden, henkisen valmentajan ja lähipiirin 
avulla. Tärkeintä on ollut nauttia pienistäkin onnistumisista ja 
uimisen ilosta.

Rion paralympialaiset häämöttävät jo reilun vuoden pääs-
sä ja siellä paralympiadi saa arvoisansa päätöksen. Uinnilli-
set tavoitteet ovat tietysti tällä hetkellä siellä ja heinäkuussa 
Glasgow’ssa uitavissa MM-kisoissa. Ensimmäinen MM- tai pa-
ralympiamitali olisi tosi upea saavuttaa.

Rion jälkeen olisi hienoa saada valmiiksi yliopistotutkintoni 
meteorologiasta ja aikanaan uintiuran päätyttyä auttaa lap-
sia ja nuoria löytämään liikunnasta niitä samoja ilon ja onnis-
tumisen tunteita, joita minäkin olen saanut kokea.

ANTTI LATIKKA
UIMARI
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Opiskeleminen ei aina ole esteetöntä, eivätkä opiskelu-
materiaalit saavutettavia näkövammaisille henkilöille, 
kertoo NKL:n raportti. Liikunnanohjaajaksi opiskele-
van Miika Honkasen kaltaisten uranuurtajien ansiosta 
päästään kuitenkin lähemmäs tavoitetta.

”On jo siisti juttu, että pystyn 
opiskelemaan täällä”

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: ANTERO AALTONEN, LAURI JAAKKOLA

Näkövammaisten Keskusliitto (NKL) jul-
kaisi vuonna 2014 raportin Näkövam-
maisen opiskelijan arki – ruusuja, risuja, 
kokemuksia ja kommervenkkejä.

Sari Kokon ja Elisa Montosen laati-
masta raportista selviää muun muassa, 
että näkövammaiset henkilöt miettivät 
hyvin tarkkaan tulevan opiskelualansa 
sen mukaan, että pystyvät mahdolli-
simman täysipainoisesti osallistumaan 
opintoihin ja menestymään niissä.

Hyvin käytännönläheiset opinnot, joi-
hin sisältyy esimerkiksi paljon laborato-

riokursseja ja kenttätyötä vaativia kurs-
seja, koettiin ongelmalliseksi, vaikka ala 
muuten olisi kiinnostanutkin. 

Sama pätee myös liikunta-alaan. Nä-
kövammaisia korkeakouluopiskelijoi-
ta ei liikunta-alalla montaa ole. Toinen 
raportin tekijöistä, arvokilpailumitaleja 
voittanut näkövammainen urheilija Eli-
sa Montonenkin myöntää ajatelleensa, 
että liikunnanohjaajana, valmentajana 
tai tutkijana toimiminen olisi vaatinut 
näkökykyä.

– En tosin harkinnut liikunta-alan 

opintoja, koska ne eivät tuntuneet 
omalta, kertoo joulukuussa 2014 sosio-
nomiksi Mikkelin ammattikorkeakou-
lusta valmistunut Montonen.

Soveltaen ja valikoiden
Toista vuotta Haaga-Helian ammatti-
korkeakoulussa Vierumäellä liikunnan-
ohjaajaksi opiskeleva Miika Honkanen 
sen sijaan kulki opintovalinnassaan vas-
tavirtaan. Hän toimii nyt opinahjossaan 
uranuurtajana, jotta jatkossa näkövam-
maisten henkilöiden olisi sujuvampaa 
ryhtyä opiskelemaan liikunnanohjaa-
jaksi.

– Etukäteen koko asia ei mietityttä-
nyt lainkaan. Mutta siinä vaiheessa, kun 
sain kutsun pääsykokeisiin, joku totesi, 
että siellä voi joutua tekemään töitä sen 
eteen, että asiat toimivat, koska kukaan 
näkövammainen ei ole aiemmin ollut 

Miika Honkanen 
(kesk.).
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siellä, Honkanen sanoo.
Ja näin on käynytkin. Opiskelumate-

riaalien saamisen kanssa on ollut ajoit-
tain ongelmia, kun kaikki opettajat ei-
vät osaa tai muista ennakoida. NKL:n 
raportista tosin selviää, että se on ken-
ties yleisin ongelma näkövammaisten 
opiskelussa kaikilla aloilla.

Liikunnanohjaajaksi opiskellessa on 
paljon käytännön opintoja. Soveltami-
nen ja valinnanmahdollisuus ovat ol-
leet Honkasen keinot luovia opinnoissa 
eteenpäin.

– On jonkin verran aktiviteetteja, joi-
ta ei ole pystytty soveltamaan, niin että 
voisin osallistua. Kylmä totuus on, että 
ihan kaikkea ei vain voi soveltaa. Jos on 
melkein 70 opiskelijaa, niin ei jotain lii-
kuntapäivää voida suunnitella pelkäs-
tään minun mukaani, Honkanen sanoo.

Hän tosin toivoisi, että opettajat us-
kaltaisivat rohkeasti kysyä hänen omaa 
mielipidettään siitä, miten hän pystyisi 
tekemään jotain tiettyä aktiviteettia. Se-
kin liittyy uranuurtajana toimimiseen. 
Honkanen voi kertoa tai tekemisellään 
osoittaa, miten jonkin homman saa toi-
mimaan, jotta tulevat näkövammaiset 
opiskelijat voisivat hyötyä siitä.

Honkanen käyttää jonkin verran hen-
kilökohtaista avustajaa, mutta ei niin-
kään liikunnanohjaustilanteissa, vaan 
materiaalien haalimisessa.

– Vierumäellä on kattava liikunta-alan 
kirjasto, mutta kaikki tieto ei ole minulle 

saavutettavaa, Honkanen sanoo.
– Olen ottanut avustajan kanssa toi-

mimisen hyvänä henkilöjohtamisen 
harjoituksena, hän kertoo.

Vapaa-aikaongelmia
Opiskelemisen hitaus oli yksi Kokon ja 
Montosen raportin merkittävimmistä 
teemoista. Myös Honkanen kertoo sen 
olevan ongelma.

– Turhiin juttuihin menee paljon aikaa, 
sellaisiin jotka ovat muille aivan silmien 

alla. Opinnoissa käytetään paljon Goog-
le Drive -pilvitallennuspalvelua, joka on 
muille, että naps vaan, mutta minulle se 
ei toimi tai on ainakin tosi hidasta käyt-
tää, Honkanen sanoo.

Tämän seurauksena vapaa-aikaa ei jää 
niin paljon kuin muille opiskelijoille.

– Aika pitää ottaa muualta. Usein se 
on hauskanpidosta ja rentoutumisesta. 
Mutta en halua ajatella sitä niin. Se, että 
pystyn opiskelemaan täällä, on jo siisti 
juttu, Honkanen toteaa.

Honkanen piti pari vuotta taukoa 
maalipallosta, mutta palasi taas aktiivi-
semmin lajin pariin muutettuaan toisek-
si opiskeluvuodeksi Vierumäen opiskeli-
ja-asuntolasta Lahteen, jossa paikallinen 
Näpäjä harjoittelee. 

Honkanen on mukana maajoukkueen 
leiriryhmässä ja urheilemiseen panosta-
minen on luonnollisesti entisestään pois 
vapaa-ajasta. Myös Elisa Montosella on 
kokemusta opiskelun ja urheilu-uran yh-
distämisestä.

– Urheilu-urani ei ollut aktiivisimmil-
laan opintojeni alkuvaiheessa, joten sil-
loin jäi vapaa-aikaakin. Kun opiskelin ja 
urheilin yhtä aikaa, oli jäljellä vain itse-
näistä opiskelua, eli sain aikatauluttaa 
sen itse, Montonen sanoo.

– Enemmän yhteen sovittelemista on 
ollut ihan viime aikoina, kun olen ollut 
kokopäivätöissä NKL:ssä, suorittanut 
opintojani loppuun ja urheillut. Nyt kun 
valmistuin, niin olen vain töissä ja urhei-
len, ja aikaa molempiin on, hän jatkaa..

Info
Miika Honkasen kokemuksia opiskelijaelämästä 
VAU:n Liiku terveemmäksi esteettä -kiertueella
Vierumäellä liikunnanohjaajaksi opiskelevan Miika Honkasen arjessaan kokemiin es-
teisiin ja hidasteisiin sekä hänen keinoihinsa niistä selviytymiseen voi tutustua VAU:n 
Liiku terveemmäksi esteettä -tapahtumakiertueella vuoden 2015 aikana.

Liiku terveemmäksi esteettä -kiertueen seminaareissa käsitellään liikunnan esteettö-
myyttä laaja-alaisesti useasta näkökulmasta. Honkasen arjesta on kuvattu video, jota 
esitetään seminaareissa. Se tuo keskusteluun yhden näkökulman siitä, mitä kaikkea 
esteettömyys ja saavutettavuus pitävät sisällään.

Liiku terveemmäksi esteettä -seminaarit, klo 12.00–16.00
– 12.5. Rovaniemi, Lapin AMK (ilmoittautumiset 30.4. mennessä)
– 20.5. Espoo, Laurea AMK, Otaniemi (ilm. 8.5. mennessä)
– 30.9. Vaasa, Vaasan ammattiopisto (ilm. 18.9. mennessä)
– 7.10. Mikkeli, Etelä-Savon ammattiopisto (ilm. 25.9. mennessä)
– 5.11. Tampere, Messukeskus (ilm. 23.10. mennessä)
Seminaarit ovat maksuttomia.

Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi
Rovaniemen ja Espoon tapahtumien tarkemmat tiedot seuraavalla sivulla.
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Liiku terveemmäksi 
-seminaari 12.5. Rovaniemi
Aika ja paikka: ti 12.5. klo 12.00–16.00, 
Lapin ammattikorkeakoulu Rantavitikka (Jokiväylä 11).

Alustava ohjelma
- Tapahtuman avaus: liikuntaneuvos Leena Jääskeläinen
- Esteettömyys ei ole mielipide: johtaja Kirsti Pesola, In-
validiliiton Esteettömyyskeskus ESKE
- Esteetön aistiympäristö: esteettömyysasiamies Hanna-
Leena Rissanen, Näkövammaisten Keskusliitto
- Mikä on esteettömyyskartoitus? Esimerkkeinä Lapin ja 
Vuokatin urheiluopistot: apuvälineneuvoja Jukka Parvi-
ainen ja kouluttaja Piia Jolla, VAU
- Apua esteettömän ja saavutettavan liikuntatapahtu-
man järjestämiseen: johtaja Kirsti Pesola, Invalidiliiton 
Esteettömyyskeskus ESKE
- Vuokraa liikunnan apuväline: apuvälineneuvoja Jukka 
Parviainen, VAU
- Vammaispalvelut liikunnan tukena: suunnittelija Liisa 
Pitzén, Invalidiliitto
- Miten kunnan vammaisneuvosto voi vaikuttaa? suun-
nittelija Tea Hoffrén, Valtakunnallinen vammaisneuvosto
- Loppukeskustelu
- Klo 16.00–18.00 Sporttitori

Ilmoittautumiset 30.4. mennessä: www.invalidiliitto/
jarjestokoulutus tai Invalidiliiton toimistosihteeri Tarja 
Lukjanov, puh. (09) 613 191.

Liiku terveemmäksi esteettä 
-tapahtumakiertue Rovaniemellä 12.5. 
ja Espoossa 20.5.

Lisätiedot seminaareista ja Sporttitoreista:
VAU, apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 677 0516
Invalidiliitto, esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund, puh. 050 492 3020, marika.nordlund@invalidiliitto.fi

Liiku terveemmäksi 
-seminaari 20.5. Espoo
Aika ja paikka: ke 20.5. klo 12.00–16.00, 
Laurean ammattikorkeakoulu, Metsänpojankuja 3, 
Otaniemi.

Alustava ohjelma
- Tapahtuman avaus: toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-
Tanttu, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
- Esteettömyys ei ole mielipide: johtaja Kirsti Pesola, In-
validiliiton Esteettömyyskeskus ESKE
- Esteetön aistiympäristö: esteettömyysasiamies Hanna-
Leena Rissanen, Näkövammaisten Keskusliitto
- Mikä on esteettömyyskartoitus? Esimerkkeinä Kisakal-
lion, Vierumäen ja Pajulahden urheiluopistot: apuväline-
neuvoja Jukka Parviainen, VAU
- Apua esteettömän ja saavutettavan liikuntatapahtu-
man järjestämiseen: johtaja Kirsti Pesola, Invalidiliiton 
Esteettömyyskeskus ESKE
- Vuokraa liikunnan apuväline: apuvälineneuvoja Jukka 
Parviainen, VAU
- Vammaispalvelut liikunnan tukena: suunnittelija Aapo 
Rantanen, Invalidiliitto
- Miten kunnan vammaisneuvosto voi vaikuttaa? suun-
nittelija Tea Hoffrén, Valtakunnallinen vammaisneuvosto
- Loppukeskustelu
- Klo 16.00–18.00 Sporttitori

Ilmoittautumiset 8.5. mennessä: www.invalidiliitto/ 
jarjestokoulutus tai Invalidiliiton toimistosihteeri Tarja 
Lukjanov, puh. (09) 613 191.

VAU on vetovastuussa vuoden 2015 kan-
sallisesta Liiku terveemmäksi -kampan-
jasta. Vuoden teemana on liikunnan es-
teettömyys ja saavutettavuus.

Vuoden 2015 aikana viidellä paikka-
kunnalla kiertävän Liiku terveemmäk-
si esteettä -kiertueen tapahtumapäi-
viin kuuluvat esteettömyysseminaari 
(klo 12.00–16.00) sekä liikuntakokeilu-
ja tarjoava Sporttitori (klo 16.00–18.00). 
Kiertue huipentuu Tampereella 5.11. 

Apuvälinemessujen ja Liikuntamaan 
yhteydessä järjestettävään päätössemi-
naariin.

Kaksi ensimmäistä seminaaria järjeste-
tään keväällä, 12.5. Rovaniemellä ja 20.5. 
Espoossa. Seminaarit on suunnattu mm. 
liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan suun-
nittelijoille, virkamiehille, opiskelijoille, 
urheiluseurojen ohjaajille ja valmentajil-
le sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Seminaarit ovat maksuttomia, mutta 

niihin osallistuminen edellyttää ennak-
koilmoittautumista. Ilman hyväksyttävää 
syytä peruuttamatta jättämisestä seuraa 
50 euron maksu.

Seminaarien jälkeen järjestettäville 
Sporttitoreille voi tulla, vaikka ei semi-
naariin osallistuisikaan. Sporttitori on 
erinomainen liikuntamahdollisuuksiin 
tutustumispaikka esimerkiksi perheille, 
joissa on vammainen lapsi. Sporttitorille 
ei tarvitse ilmoittautua.
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Lyhyesti
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: ANTERO AALTONEN

Maalipallo on syksystä 2014 ollut Pää-
kaupunkiseudun urheiluakatemia Ur-
hean akatemialaji, mikä mahdollistaa 
mm. maalipallon akatemiaurheilijoi-
den viikoittaiset fysiikkaharjoitukset 
Keskuspuiston ammattiopiston Arlan 
toimipaikan tiloissa.

Kun Jarno Mattila muutti Kouvolas-
ta Espooseen, kuuluu valtaosa mies-
ten maajoukkueryhmästä Urhean 
piiriin ja harjoittelee lajiharjoitusten 
lisäksi myös yhteisissä oheisharjoituk-
sissa maajoukkueen toisen valmenta-
jan Kevin Colletin johdolla.

Ennen vuoden 2012 Lontoon pa-

ralympialaisia pääkaupunkiseudun 
maajoukkuepelaajille oli tarjolla yhtei-
siä oheisharjoitteita ja joukkue sääs-
tyikin loukkaantumisilta kisojen alla ja 
sen aikana. Lopputuloksena oli para-
lympiakultaa.

– Lontoon kisojen jälkeen, kun yh-
teistä oheisharjoittelumahdollisuutta 
ei enää ollut, loukkaantumisten määrä 
lähti nousuun, Collet kertoo.

Miesten maalipallojoukkue varmisti 
vuoden 2014 MM-hopeallaan paikan 
vuoden 2016 Rio de Janeiron para-
lympialaisiin. Vuoden 2015 päätavoi-
te joukkueelle on 5.–12. heinäkuuta 

Liettuassa järjestettävät EM-kilpailut. 
Asianmukaisille harjoittelumahdolli-
suuksille on siis tilausta.

Maanantaiaamujen oheisharjoituk-
sissa käy maajoukkuerinkiläisten li-
säksi myös nuoria, ns. haastajaryhmän 
pelaajia, joten toiminnalla on myös 
pitkäjänteisempiä tavoitteita.

– Oheisharjoituksiin on osallistunut 
sellaisiakin, jotka eivät ole aiemmin 
pelanneet maalipalloa. He ovat sit-
ten tämän kautta innostuneet lajista, 
ja ryhtyneet käymään aloittelijoiden 
maalipallovuorolla, Collet sanoo.

Akatemia- 
yhteistyö apuna 
maalipallo- 
maajoukkueen 
valmistautumisessa 
arvokisoihin

Jarno Mattila.

Vaikka ampumaurheilu on paralympia-
laji, niin näkövammaisten ampumaur-
heilu ei sitä ole. Matka kohti paralym-
piastatusta on kuitenkin jo hyvässä 
vauhdissa, kun Kansainvälinen Para-
lympiakomitea IPC on näyttänyt vihre-
ää valoa sille, että tiettyjen kehitysaske-
leiden jälkeen paikka paralympialaisiin 
on saavutettavissa.

Tärkein kehitysaskel on tähtäysjärjes-
telmän uusiminen. Tähän saakka jokai-
nen näkövammainen ampuja on tuo-
nut kisoihin oman valaisulaitteensa, 
jonka avulla taulu valaistaan. Tähtäin 
tunnistaa valon ja muuttaa sen vas-
taavaksi ääneksi, jonka avulla ampuja 
osaa tähdätä kohti taulun keskipistet-
tä.

Ongelma vanhassa järjestelmässä on 
se, että ennen jokaista kisaa kuluu ai-

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

Näkövammaisten ampumaurheilu 
salonkikelpoistuu suomalaisavuin

kaa valaisimien asentamiseen ja koh-
distamiseen. Erilaiset valaisinjärjestel-
mät herättävät myös kysymyksen siitä, 
onko laji liikaa välineurheilua. IPC ha-
luaa yhtenäisen järjestelmän, joka ei 
aiheuta liikaa säätöä tavalliseen ilma-
aseammuntaan verrattuna.

Venäjällä ja Tšekissä on jo kehitetty 
tähtäinjärjestelmät, joissa tähtäin tun-
nistaa taulun mustan keskustan. On-
gelmana on lähinnä järjestelmien kor-
kea hinta, 1500 eurosta ylöspäin.

IPC odottaa vielä Suomen Biathlon 
Oy:n tuotosta, jossa tähtääminen pe-
rustuu infrapunavaloihin. Eko-Aims 
-ammuntajärjestelmä on suomalaisy-
rityksen käsialaa, joten tekniikka on jo 
valmiiksi kunnossa.

– Suomen Biathlonin tekemän täh-
täysjärjestelmän hinnaksi on etukä-

teen arvioitu selvästi alle tuhat euroa, 
kertoo näkövammaisten ampumaur-
heilun pioneeri Timo Nyström, joka 
tulee olemaan tiiviisti mukana uuden 
järjestelmän tuotekehittelyssä.

– Kontionlahden ampumahiihdon 
MM-kilpailut ovat pitäneet Suomen 
Biathlonin kiireisenä, mutta istun alas 
yrityksen koodarin kanssa mahdolli-
simman pian keväällä. IPC on tehnyt 
Suomen Biathlonin kanssa pitkään yh-
teistyötä ja haluavat kulkea käsi kädes-
sä myös tässä, Nyström sanoo.

IPC on laatinut aikataulun, jonka mu-
kaan näkövammaisten ampumaurhei-
lu olisi mukana IPC:n alaisissa MM-kil-
pailuissa ensi kertaa vuonna 2018. Jos 
kaikki menee suunnitelmien mukaan, 
paikka paralympialaisissa voisi aueta 
vuoden 2024 kisoihin.
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Teema
Miten 
me se 

tehtiin
– seuraesimerkki

Helsingin Kisa-Veikot on Suomen suurin yleisurhei-
luseura, ja tätä nykyä myös näkövammaisten yleisur-
heilun johtava seura Suomessa. Siihen ei tosin paljoa 
tarvita, sen verran vähän aktiivisesti kilpailevia näkö-
vammaisia yleisurheilijoita Suomessa tällä hetkellä on. 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA JA LEENA KUMMU

Suomen suurin 
yleisurheiluseura 
suhtautuu mutkattomasti 
vammaisurheiluun

Kun pikajuoksija ja pituushyppääjä Eli-
sa Montonen vaihtoi Helsinkiin muu-
tettuaan seuraa Mikkelin Kilpa-Veikoista 
HKV:hen, jota hänen kilpakumppaninsa 
Ronja Oja jo edusti, tuli helsinkiläisseu-
rasta samalla näkövammaisten yleisur-

heilun ykkösseura.
– Meillä on ollut kuulo- ja näkövam-

maisia urheilijoita jo kautta maailman-
sivun, aina paralympiamitalisti Jari 
Gusevista lähtien, muistelee HKV:n toi-
minnanjohtaja Reijo Siitonen.

Näistä perinteistä lähti liikkeelle 
myös tämänhetkinen kotimaisten vam-
maishuippu-urheilijoiden siirtyminen 
HKV:hen. Muutaman vuoden taukoa 
yleisurheilusta pitänyt Ronja Oja etsi 
vuonna 2011 harrastuspaikkaa, ja pit-
kään näkövammaisten urheilun parissa 
toiminut Tuomas Törrönen osasi ker-
toa HKV:ssä olleen ennenkin näkövam-
maisia urheilijoita. 

– Laitoin HKV:hen sähköpostia, että 
voisinko liittyä johonkin ryhmään. Mat-
ti Laatikainen vastasi sähköpostiin, ja 
en tainnut lopulta missään vaiheessa 

Elisa Montonen (vas.) 
vaihtoi Mikkelin Kil-
pa-Veikot HKV:hen 
vuoden 2015 alussa. 
Vierellä opas Sonja 
Turnbull-Smith. 
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mennä minkään ryhmän mukaan, vaan 
Matti ryhtyi melkein saman tien minun 
henkilökohtaiseksi valmentajakseni, 
Oja sanoo.

Valmentaminen vaatii 
lähikontaktin
Laatikaisen, Ronja Ojan ja hänen op-
paanaan toimivan veljen Jesper Ojan 
yhteistyö on ollut hedelmällistä. Oja 
voitti sokeiden F11-luokan pituushypyn 
EM-pronssia Hollannissa kesällä 2012 
ja T11-luokan 200 metrin EM-pronssia 
Walesissa kesällä 2014. Oja teki kesällä 
2014 luokkansa SE-tulokset pituudessa 
(427), 100 metrillä (13,94) ja 200 metrillä 
(32,60).

Laatikainen on kokenut yleisurhei-
luvalmentaja, mutta ennen Ojan ta-
paamista hänellä ei ollut kokemusta 
näkövammaisten urheilijoiden valmen-
tamisesta.

– Kaikennäköistä on saanut oppia 
Ronjan kanssa työskennellessä. Ehkä 
isoin oppi on ollut se fyysisen koske-
tuksen merkitys ohjauksessa. Ei voi vain 
sanoa, että menes tekemään tuonne 
tuota, vaan aina on oltava hyvin tiiviisti 
mukana tekemässä, yli 20 vuotta yleis-
urheiluvalmentajana toiminut Laatikai-
nen sanoo.

– Onneksi Ronja on sen tyyppinen 

Info

Helsingin 
Kisa-Veikot

– Helsingin Kisa-Veikot on perus-
tettu vuonna 1909.
– 2000 jäsenellään HKV on Suomen 
suurin yleisurheiluseura.
– HKV on voittanut Suomen par-
haalle yleisurheiluseuralle jaetta-
van Kalevan maljan peräti 56 ker-
taa.
– HKV:n toimistopäällikkönä ja val-
mentajana toimiva Matti Laatikai-
nen toimii mielellään yhteyshen-
kilönä seuran toimintaan mukaan 
haluaville vammaisurheilijoille: puh. 
040 7027 371, matti.laatikainen@
pp.inet.fi

henkilö, jonka seurassa viihtyy hyvin. 
Hän ottaa harjoittelemisen tosissaan, 
Laatikainen lisää.

Suomessa on tällä hetkellä kaksi kan-
sainvälisen tason näkövammaista nais-
yleisurheilijaa, samoissa lajeissa kilpai-
levat Ronja Oja ja Elisa Montonen. Kun 
vuoden 2014 400 metrin EM-hopeami-
talisti ja pituushypyn EM-pronssimita-
listi Montonen muutti työn perässä Hel-
sinkiin, oli suhteellisen luontevaa, että 
hän siirtyi samaan seuraan kuin Oja.

Laatikainen on paitsi HKV:n myös Mä-
kelänrinteen urheilulukion valmentaja. 
Näin Oja ja sittemmin myös Montonen 
saivat ilmaiset harjoituspuitteet Mylly-
puron Liikuntamyllyn lisäksi myös Mä-
kelänrinteen tiloista. 

Nyt molemmat ovat myös Pääkau-
punkiseudun urheiluakatemian urheili-
joita, joten harjoituspuitteet ovat koh-
dallaan sen kautta. Oja ja Montonen 
pääsevätkin toisiaan sopivasti kirittäen 
valmistautumaan erinomaisissa olosuh-
teissa vuoden 2015 Dohan MM-kilpai-
luihin ja vuoden 2016 Rio de Janeiron 
paralympialaisiin.

Mukaan mahtuisi 
enemmänkin
Laatikaisen mukaan HKV:n kokoises-
sa seurassa olisi mainiosti tilaa useam-

mallekin näkövammaiselle yleisurheili-
jalle.

– Onhan Suomessa näkövammaisia 
nuoria vaikka kuinka paljon. Täytyi-
si vain saada heidän ja ennen kaikkea 
heidän vanhempiensa tietoon, että ai-
van hyvin näkövammaiset nuoret voi-
vat tulla urheiluseuran toimintaan, 
Laatikainen sanoo.

HKV ei ole myöskään erikoistunut 
pelkästään näkövammaisiin yleis-
urheilijoihin. 2000-luvun ensim-
mäisellä vuosikymmenellä seura 
järjesti kolmesti Liikuntamyllyssä vam-
maisyleisurheilun SM-hallikilpailut 
ja vuonna 2011 kehitysvammaisten 
INAS-järjestön EM-hallikilpailut.

– Ei siinä aikoinaan mitään suurem-
paa kynnystä ollut ryhtyä järjestämään 
myös vammaisurheilukisoja. Avustaji-
en haaliminen ja jotkin sääntöjen ny-
anssit olivat vähän oudompia juttuja, 
mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä, 
toiminnanjohtaja Siitonen sanoo.

– Liikuntamylly on oikein hyvä paikka 
myös vammaisyleisurheilukisojen jär-
jestämiseen, ja mielellämme järjestäm-
me ulkokisojakin, jos vain pyydetään. 
Kerran taisimme joutua kieltäytymään 
ulkoratojen SM-kilpailujen järjestämi-
sestä, kun ajankohta osui SM-viestien 
kanssa päällekkäin, hän jatkaa..

Pituushyppääjä ja 
pikajuoksija Ronja 
Oja ja valmentaja 
Matti Laatikainen.
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Teema

Nä
kö
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lm

a
Kolumnipalstalla pohditaan, ihmetellään ja otetaan kantaa 
vammaisurheiluun ja -liikuntaan eri näkökulmista.

KUVA:  ISMO HELÉN

KUVA:  SIU:N ARKISTO

Sanni Purhonen on 
vammaisten ihmisten 
perus- ja ihmisoike-
usjärjestö Kynnys ry:n 
tiedottaja.

Nyt seuraa synkkä tunnustus. Olen entinen urheilija. Vietin lapsuuteni kesiä erilaisilla leireillä 
ja tapahtumissa. Minulla ei koskaan ollut halua maailman parhaaksi, mutta urheilu – tässä 
tapauksessa erityisuinti – antoi minulle paljon hyvää: ystäviä, itsevarmuutta ja paremman 
kehonkuvan. Tulen aina olemaan siitä kiitollinen ja seuraan mielenkiinnolla vammaisurhei-
lun asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vaikka olen jättänyt kilpakentät, liittyy urheiluun ja vammaisuuteen paljon samaa proble-
matiikkaa kuin vammaisuuteen mediassa ja taiteessa, joiden parissa nykyisin teen töitä. Ur-
heilu on iso bisnes ja sellaisena naimisissa median kanssa. Kannustavat esimerkit ja esikuvat 
ovatkin tärkeä ja positiivinen osa myös vammaisurheilua. Urheilussa kerrotaan paljon tari-
noita. Hyvin yleinen on kertomus vaikeuksien kautta voittoon etenemisestä. Aina tällaiset 
tarinat eivät silti pelkästään palvele kovalla työllä eteenpäin pyrkiviä vammaisurheilijoita.

Muun muassa Lontoon 2012 paralympialaisten aikaista Superhumans-kampanjaa on kriti-
soitu sosiologien ja vammaisaktivistien piirissä. Vammaisurheilijoista tehdään kampanjan 
netistä löytyvällä videolla ”superihmisiä”. Urheilijoita ei nimetä, dramaattisiksi tarkoitettuja 
lähikuvia proteeseista ja pyörätuoleista näkyy sitäkin enemmän.

Tarkoitus on varmasti hyvä – eikö superihminen ole parempi kuin vammainen rukka? Tässä 
on kuitenkin kyse stereotypiasta, vaikka käänteisestä sellaisesta. Supersankari ei ole ihmi-
nen. Oli tarkoitus mikä hyvänsä, tällaisen kampanjan fokus ei ole urheilijoiden suorituksissa 
vaan vammojen tirkistelyssä.

Friikit urheilukentillä

Sanni Purhonen vuonna 1990.

Keskustelu on tietysti hyvä asia. Jotain on 
jo tehty oikein siinä vaiheessa, kun yhteis-
kunnassa voidaan puhua vammaisurhei-
lun mediakuvasta. Suomessa pitää usein 
yhä käydä keskustelua vammaisurheilusta 
urheiluna, sponsoreista, näkyvyydestä ja 
arvostuksesta.

Vammaisurheilijat eivät ole superihmisiä. 
Sen sijaan he ovat ammattilaisia. Uskon, 
että sitä työtä kunnioitetaan paremmin 
urheiluun kuin sirkukseen keskittyvällä 
mainonnalla.

Superhumans-video: 
www.youtube.com (haku sanoilla 
Channel 4 meet the superhumans) 

Tutustu tekijöiden näkökulmaan 
Superhumans-kampanjasta tämän 
lehden sivulla 24.



17

Tiesitkö
että

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

Tiesitkö, että...
Näkövammaisten kilpailuihin 
voi päästä ”taulunäölläkin”
Näkövammaisten urheilussa kansainvälisiin 
kilpailuihin voi päästä näöntarkkuudella, 
joka juuri ja juuri vielä menee ns. taulunäön 
piiriin. Näkövammaisten kansainväliset ur-
heiluluokitukset ovat B1 (sokea), B2 (syvästi 
heikkonäköinen) ja B3 (vaikeasti heikkonä-
köinen).
– B3-luokan paras mahdollinen näöntark-
kuus, desimaalein ilmaistuna 0.1, tarkoittaa, 
että näkee kuuden metrin päässä olevalta 
taululta yleensä sen isoimman kirjaimen tai 
numeron, kertoo silmälääkäri ja luokittelija 
Hanna Kannisto.
Luokitukseen voi kuitenkin vaikuttaa näön-
tarkkuuden lisäksi myös näkökentän laa-
juus, joka on B3-luokassa oltava pienempi 
kuin 40 astetta.

Kotimaan kilpailuihin 
luokittelukriteerit ovat 
löysemmät
Kansallisissa kilpailuissa on käytössä lisäk-
si vielä B4-luokka, johon kuuluvat henkilöt, 
joiden näkökyky on liian hyvä B3-luokkaan, 
mutta jotka ovat kuitenkin luokiteltu näkö-
vammaisiksi.
– Tällöin näöntarkkuus on alle 0.3 tai näkö 
on muulla vastaavalla tavalla heikentynyt. 

On esim. näkökenttäpuutosta, kaksoiskuvia 
tai hämäräsokeutta, Kannisto sanoo.
Näkövammaisten omissa lajeissa, joihin ei 
ole vastinetta vammattomien urheilun puo-
lella, saavat kotimaan kilpailuissa urheilla 
myös näkevät henkilöt. Näin on esimerkiksi 
sokkopingiksen ja maalipallon kohdalla.

Maalipallolla ja 
sokkofutiksella on erilaiset 
lähestymistavat
Paralympiatasollakin voi eri lajeilla olla hyvin 
erityyppiset luokittelukäytännöt. Kesäpara-
lympialaisten ohjelmaan kuuluu kaksi jouk-
kuelajia: maalipallo ja sokkojalkapallo. Näis-
tä maalipallossa pelikelpoisuuteen riittää, 
että kuuluu luokkaan B3, eikä lajissa tehdä 
eroa sen suhteen, onko pelaaja luokaltaan 
B1, B2 vai B3. Sokkojalkapallossa kenttäpe-
laajien on oltava sokeita (B1). Maalivahti saa 
olla näkevä henkilö.
Maalipallossa kaikkien pelaajien silmät on 
peitetty teippauksin ja suojalasein, mutta 
silti pelaajat, jotka näkevät edes vähän tai ai-
nakaan eivät ole olleet syntymästään sokei-
ta, saavat etua syntymäsokeisiin verrattuna 
paremman hahmotuskyvyn ansiosta. Toi-
saalta pienemmissä maissa, kuten Suomes-
sa, voisi olla vaikea saada kasaan maalipallo-
joukkueita, jos luokittelukäytännöt olisivat 
yhtään tiukemmat. 

media-
katsaus

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

Proteesimies 
Marcialongassa

” Kaksi vuosikymmentä olin liikkunut enää kun-
toilumielessä, mutta nyt halusin taas panna itse-
ni lujille. Heinäkuussa 2015 täytän 70 vuotta. Miten 
voisinkaan juhlistaa sitä paremmin kuin hiihtämäl-
lä tasatyöntöä 70 kilometriä maailmankuululla rei-
tillä?”

Takavuosien moninkertainen paralympiamitalisti Pert-
ti Sankilampi repäisi 70-vuotisjuhliensa kunniaksi ja hiih-
ti Marcialonga-klassikon Italiassa. Lumen vähyyden vuok-
si kisareitti tosin typistyi 57 kilometriin, mutta Sankilampi 
hiihti puuttuvat 13 kilometriä ennakkoon. Hiihto 2/2015.
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Huipulla

tutkittua

TEKSTI JA KUVA: AIJA SAARI

Näkövammaisen lapsen 
motoristen taitojen kehittäminen 
yleisopetuksen luokassa
Haaga-Helian Ammattikorkeakoulun opiskelijat Arttu 
Pulkkinen ja Emmi Väisänen tekevät parhaillaan liikun-
nan opinnäytetyötä yleisopetuksen ryhmässä, jossa opis-
kelee näkövammainen lapsi. Työn tavoitteena on kehit-
tää oppilaan motorisia taitoja.

Opinnäytetyössä yhdistyy useita innosta-
via asioita:

– Olemme kiinnostuneita soveltavasta 
liikunnasta, haluamme työskennellä kou-
luliikunnan parissa, näkövammaisten las-
ten mukana oloa liikunnan yleisopetuk-
sessa on tutkittu vähän ja aiheesta voisi 
jatkaa myös myöhemmissä opinnoissa, 
Emmi ja Arttu luettelevat.

Emmi ja Arttu kertovat valinneensa ra-
tojen tehtävät sillä perusteella, että ne ke-
hittävät motorisia perustaitoja mahdolli-
simman tasapuolisesti. Tunneilla edetään 
aina saman kaavan mukaan, alkulämmit-
telystä radan suorittamiseen. Harjoitteita 
muunnellaan, jotta lasten mielenkiinto 
tekemiseen säilyy ja toisaalta harjoitelta-
va taito opittaisiin suorittamaan erilaises-
sa ympäristössä. 

– Esimerkiksi välineenkäsittelytaitoja 
harjoiteltiin siten, että ensiksi heitettiin 
hernepussia merkityn alueen sisään. Seu-
raavassa radassa heitimme hernepussia 
sählymailan varren avulla merkityn alu-
een sisään. 

Työ on edennyt suunnitelmien mu-
kaan ja aikataulussa. Käytännön ohjaus-
tuntien jälkeen on tehty pieniä muutok-
sia tarpeen mukaan. Esimerkiksi ratojen 
sisältöjä ja rakennetta on muokattu toi-
mivammaksi. 

– Olemme positiivisesti yllättyneitä sii-
tä, kuinka näkövammainen lapsi on saa-
nut rohkeutta yrittää uusia ja haasteellisia 
radan pisteitä ohjausten edetessä. Lapset 
ovat omaksuneet rataidean hyvin ja tie-
tävät jo meidät nähdessään, millainen lii-
kuntatunnin rakenne on. 

Työelämälähtöisyys kuuluu 
ammattikorkeakouluihin 
Myös käytäntöä hyödyttävä tutkimus voi 
olla hyvää tutkimusta. Emmi ja Arttu pyr-
kivät varmistamaan tutkimuksen luotet-
tavuuden testaamalla ratojen toimivuu-
den Loikkiksella Ketteräksi -menetelmällä, 
videoimalla suoritukset ja käyttämällä ha-
vainnoinnin apuna tarkastuslistaa. 

Eettiset tutkimushaasteet on ratkaistu 
siten, ettei paikkakuntaa paljasteta. Kaikil-
ta huoltajilta on kysytty lupa. 

– Emme erottele näkövammaista oppi-
lasta missään toiminnoissa erilleen muus-
ta luokasta. Koko luokalle on kerrottu, että 
tulemme pitämään liikunnallisia kartoi-
tuksia ja olemaan mukana viikoittain lii-
kuntatunneilla kevääseen asti. Esimerkiksi 
kulkuspalloa käyttävät kaikki luokan op-
pilaat eikä välineitä korosteta mitenkään 
erikseen. Kaikkia luokan lapsia avustetaan 
tarpeen mukaan korostamatta näkövam-
maista lasta.  

Tutkimuksen alkukartoitukset suoritet-
tiin joulu- ja tammikuussa ja loppukar-
toitukset on suunniteltu toukokuulle ja 
elokuulle. Opinnäytetyö on valmis syk-
syllä 2015. Tutkimuksen tilaajana toimi-
van VAU:n kanssa selvitetään parhaillaan 
mahdollisuutta julkaista valmis ratapaket-
ti opetuskäyttöön..

VAU:n kouluttaja Piia Jolla (oik.)  esittelee näkövammaisten liikuntaan soveltuvia 
pelivälineitä Arttu Pulkkiselle ja Emmi Väisäselle Educa-messuilla.

InfoEmmin ja Artun 
opasvinkit 
näkövammaisten 
oppilaiden liikuntaa 
ohjaaville
• Niemelä Satu (2011). Näkövammaisen 
oppilaan koululiikunnan soveltaminen 
• Marjatta Takala & Elina Kontu (2006)  
Näkökulmia näkövammaisten opetukseen

Näppäile nettiin
VAU ja Paralympiakomitea ovat ke-
ränneet listaa vammaisurheilun ja -lii-
kunnan potentiaalisista opinnäyte-
töiden aiheista VAU:n verkkosivuille:
www.vammaisurheilu.fi (–> Palvelut 
–> Koulutus –> Opiskelijoille)
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Lyhyesti

Liikuntamaa on suurin suomalainen 
vammaisurheilun ja -liikunnan esittely-
tapahtuma. Joka toinen syksy Apuväline-
messujen yhteydessä Tampereen Mes-
su- ja Urheilukeskuksessa järjestettävä 
Liikuntamaa viihdyttää taas tuhansia kä-
vijöitä 5.–7. marraskuuta 2015.

Liikuntamaassa on tarjolla koko Mes-
sukeskuksen E-hallin täydeltä vammais-
urheilun ja -liikunnan kokeilumahdolli-
suuksia ja tietoutta. 

Liikuntamaa soveltuu mainiosti harras-
tajille, liikkujille sekä alan ammattilaisille. 
Tapahtuma on myös varsinainen aarreait-
ta lapsille. Kaikkine kokeilumahdollisuuk-
sineen Liikuntamaa on kuin vammaisur-
heiluaiheinen huvipuisto.

Liikuntamaa onkin ollut hyvin suosit-
tu koululaisryhmien keskuudessa. Kou-
lulaisia kutsutaan tutustumaan Liikunta-
maahan tälläkin kertaa, perjantaina 6.11. 
Lauantaina 7.11. Liikuntamaahaan voi 
saapua koko perheen voimin.

Torstai 5.11. on niin Apuväline-mes-

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Huolet pois 
– Liikuntamaa 
on pian täällä!

Näppäile nettiin
www.liikuntamaa.fi
www.facebook.com/liikuntamaa
www.apuvaline.info

Näppäile nettiin
Raportti on luettavissa osoitteessa 
www.vammaisurheilu.fi (–> Palvelut 
–> Materiaalit –> Raportit).

suilla kuin Liikuntamaassakin ns. ammat-
tilaispäivä. VAU:n Liiku terveemmäksi 
esteettä -teemavuosi huipentuu torstai-
na järjestettävään tapahtumakiertueen 
päätösseminaariin, jossa käsitellään lii-
kunnan esteettömyyttä laajasti useista 
eri näkökulmista.

Liikuntamaan keskellä on tuttuun ta-
paan koko messujen ohjelmalava, joten 

tapahtumia riittää kymmenien toiminta-
pisteiden lisäksi muutenkin läpi messu-
jen.

Eurooppalaisessa vertailussa Suomi on 
jo pitkällä vammaisurheilun integroimi-
sessa lajiliittoihin, mutta käytännön vam-
maisurheilutoiminnassa lajiliitoilla on 
vielä kehitettävää. Erityisesti Judoliitto, 
Uimaliitto ja Ratsastajainliitto näyttävät 
muille esimerkkiä siitä, miten vammais-
urheilu voidaan yhdistää luontevaksi ja 
laaja-alaiseksi osaksi lajin toimintaa.

Nämä asiat selviävät Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tutki-
muspäällikkö Aija Saaren tekemästä 
Vammaisurheilu ja erityisliikunta lajilii-
toissa -arviointiraportista, joka julkistet-
tiin Valo-talolla Helsingissä 25. helmikuu-
ta.

Raportti liittyy opetus- ja kulttuuri-

Judo, uinti ja ratsastus näyttävät tietä 
vammaisurheilun integroimisessa lajiliittoihin

ministeriön (OKM) rahoittamaan laa-
jempaan liikuntajärjestöjen arvioin-
tiprosessiin, jota toteuttavat Kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, 
LIKES-tutkimuskeskus ja VAU. 

Saaren tekemän raportin tarkoitukse-
na oli kartoittaa erityisliikunnan ja vam-
maisurheilun tilaa lajiliitoissa sekä luoda 
suunnitelma lajiliittojen systemaattisel-
le seurannalle OKM:n tulosperusteisen 
arvioinnin tueksi. OKM:n alaisuudessa 
toimivan Valtion liikuntaneuvoston laki-
sääteisenä tehtävänä on arvioida valtion-
hallinnon toimenpiteiden vaikutuksia lii-
kunnan alueella.

– Valtion liikunnan kansalaistoiminnal-
le ohjaamasta tukipotista on kova kilpai-

lu, joten periaatteiden, joilla lajiliittojen 
valtionapua jaetaan, tulee olla yhteismi-
tallisia ja läpinäkyviä. Tämä raportti on 
askel siihen, että jatkossa lajiliittojen on-
nistumista vammaisurheilun ja erityislii-
kunnan parissa voidaan arvioida selkein 
kriteerein, Saari sanoo. 

Suomessa on jo 38 lajiliittoa, jotka huo-
mioivat toiminnassaan erityisryhmiin 
kuuluvat henkilöt. Käytännön toteutus 
on kuitenkin kirjavaa.
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Huipulla

Etelä-Korean IBSA Maailmankisoihin lähtevä Martti Avi-
la ei näe eikä kuule, kuinka keilat kaatuvat. Mutta tär-
keintä on se, että ne kaatuvat.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Keilat kaatuvat 
kuulemattakin

Avila on tuttu hahmo pääkaupunkiseu-
dun keilahalleilla, erityisesti Helsingin 
Talissa. 1990-luvun loppupuolella keilai-

luun hurahtanut Avila keilailee kolmesti 
viikossa ja siihen kilpailut päälle.

– Viikossa tulee 6–10 tuntia keilailua, 

hän laskee.
Avilalla on kuulo- ja näkövamma. Pari 

viimeistä vuotta näkövammaisten kei-
laajien maajoukkueryhmän valmen-
tajana toiminut Petri Römark on ollut 
hänen kannaltaan juuri oikea mies teh-
tävään. Römarkilla on pitkä kokemus 
kuulovammaisten keilaajien valmenta-
misesta.

Martti Avila.
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Hanna Vilmi.

– Nyt kun on saatu ammattivalmen-
taja, niin on huomannut, että tulokset 
ovat alkaneet parantua. Heittotekniik-
ka on kehittynyt ja tuntuu, että kevättä 
kohden mennään aina vain parempaan 
suuntaan, Avila kiittelee.

Helmikuun alussa hän heitti Talissa ve-
teraanisarjan kilpailussa jo 180 pisteen 
keskiarvolla. Tilanne on lupaava ajatel-
len Etelä-Korean Soulissa 10.–18. touko-
kuuta järjestettäviä IBSA Maailmankiso-
ja, Avilan ensimmäisiä näkövammaisten 
kansainvälisiä arvokilpailuja.

– Viime vuonna olin kuurosokeiden 
ensimmäisissä EM-kilpailuissa Bulgarias-
sa ja voitin. Keilailijoita oli kaikkiaan noin 
50, tosin taso ei vielä ollut kovin korkea, 
mutta uskon, että jatkossa se paranee, 
Avila kertoo.

– Sillä mielellä lähden Koreaan, että 
mitalia tavoitellaan. Periaate on se, että 
sinne ei lähdetä enää harjoittelemaan.

Implantista iso apu
Avila on näkövammaisten urheiluluoki-
tukselta B2, eli syvästi heikkonäköinen. 
Hän tarvitsee keilahallissa avustajan.

– Jos toimisin yksin kilpailutilantees-
sa, se olisi tosi hidasta. Pitäisi etsiä palloa 
sieltä monien samanväristen pallojen 
joukosta. Se vaikuttaisi keskittymiseen, 
Avila sanoo.

Sen sijaan keilahallin akustiikasta ei 
Avilalle ole haittaa – enää.

– Sain ensimmäisen sisäkorvaimp-
lantin vuonna 1997 ja toiseen korvaan 
vuonna 2009. Implanteilla ei ole kaiku-
ongelmia, kuten tavallisten kuulokojei-

Info

Suomen 
joukkue IBSA 
Maailmankisoihin 
Etelä-Korean Souliin 
8.–18.5.2015
Maalipallo, naiset
Urheilijat: Iida Kauppila, Krista Lep-
pänen, Kaisu Hynninen, Raisa Kuuse-
la, Susanna Halme
Valmentaja: Heikki Juvonen
Huoltaja: Maarit Lehto

Keilailu
Urheilijat: Tuija Näsilä, Petri Mäkivir-
ta, Esa Martikainen, Martti Avila
Valmentaja: Petri Römark
Huoltaja/opas: Niko Humalalampi

Sokkopingis
Urheilijat: Hanna Vilmi, Jaana Pesari, 
Juha Oikarainen, Teemu Ruohonen, 
Ari Lahtinen
Valmentaja: Kalevi Aittola
Huoltaja: Sirpa Tuovinen

Joukkueenjohtaja: Petri Räbinä
Fysioterapeutti: Jarno Peltovako

Kilpailujen kotisivut: 
www.ibsawg2015seoul.org/en-us

den käyttäjillä.
Ennen kuin Avila sai implantit, ehti hä-

nen näköaistinsa mennä niin huonoksi, 
ettei huulilta lukeminen enää onnistu-
nut. Hänen täytyi kommunikoida tulkin 
kanssa taktiilisti, eli tuntoaistiin perustu-
valla viittomakielen muodolla.

– Nyt kun on implantit, niin kovassa 
metelissäkin saa aika hyvin selvää, kun-
han toinen puhuu lähellä.

Etelä-Korean Maailmankisoihin Avilan 
mukaan lähtee Kelan rahoituksella kaksi 
tulkkia.

– Päivät ovat yhdelle tulkille pitkiä, jo-
ten suositeltiin ottamaan kaksi. He ovat 
tuttuja tulkkeja, jotka ovat olleet muka-
nani VAU:n keilacupin kisoissa ja valmen-
nusleireillä, eli osaavat toimia keilahallis-
sa oikealla tavalla..

Suomesta lähtee 14 urheilijan joukkue 
8.–18. toukokuuta 2015 Etelä-Korean 
Soulissa järjestettäviin näkövammais-
ten IBSA Maailmankisoihin. Suomalais-
urheilijoita osallistuu keilailuun, sokko-
pingikseen ja naisten maalipalloon.

Suomalaislajeista sokkopingiksellä 
ja keilailulla on MM-arvo. Maalipallos-
sa kyseessä on karsintaturnaus vuoden 
2016 Rio de Janeiron paralympialaisiin.

Naisten sokkopingiksen nelinker-
tainen Euroopan mestari Hanna Vil-
mi hakee Soulista uransa ensimmäistä 
maailmanmestaruutta. Euroopan par-
haalla sokkopingiksen pelaajalla on hy-
vät mahdollisuudet myös MM-kultaan, 
sillä laji on hyvin eurooppalaispainot-
teinen.

– Olen kuullut vähän sellaisia juttuja, 
että Koreassa voisi olla mukana pelaajia 
myös muista maanosista. Tosi mielen-
kiintoiset MM-kisat tulossa, sanoo Vil-
mi, joka jäi kaksi vuotta sitten Slovenian 
MM-kilpailuista rannalle, kun hänen nä-
kökykynsä luokiteltiin ennen turnauk-
sen alkua yllättäen liian hyväksi.

Sloveniassa 2013 maailmanmesta-
ruutta juhli Vilmin joukkuetoveri Jaana 
Pesari, joka on luonnollisesti Soulissa 
puolustamassa voittoaan.

Naisten maalipallossa Suomen uusiu-
tunut joukkue tavoittelee paikkaa ensi 
vuoden paralympialaisiin yhdessä 13 
muun maan kanssa. Paralympiapaikko-
ja on jaossa kahdelle parhaalle, ja etu-

Vilmi hakee MM-kultaa, 
maalipallonaiset paralympiapaikkaa

käteen arvioituna vahvimmat ehdok-
kaat ovat Aasian maat Japani ja Kiina, 
Lontoon paralympialaisten finaalipari.

Kokeneet Katja Heikkinen ja Nata-
lie Ball lopettivat maajoukkueuransa 
vuoden 2014 Espoon MM-kilpailuihin, 
joten joukkueessa on tilausta uusille 
vastuunkantajille. Tammikuun Pajulahti 
Games -turnauksessa Suomi voitti lupa-
uksia herättävästi Israelin, joka oli MM-
kilpailujen puolivälierissä ja vuoden 
2013 EM-kilpailujen pronssimitalisti.

Kisojen maalipalloturnauksen techni-
cal delegate on Kari Räsänen ja hänen 
apunaan toimii Juha Halme. Suoma-
laistuomareista maalipalloturnaukses-
sa tuomitsevat Juha Vuokila ja Janne 
Ahokas.
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Lumilautailija Matti Suur-Hamari onnistui loistavas-
ti vammaislumilautailun MM-kilpailuissa Espanjan La 
Molinassa. Päälajissaan lumilautacrossissa hän otti va-
kuuttavan voiton ja banked slalomissa pronssia. 

TEKSTI: LEENA KUMMU, LAURI JAAKKOLA
KUVA: HEIDI SUUR-HAMARI

Matti Suur-Hamari laski 
maailmanmestaruuteen

Runsas lumisade ja kova tuuli han-
kaloittivat crossin kilpailua, mutta se 
osoittautui sopivan hyvin Suur-Hama-
rille. Kisassa toiseksi tuli yhdysvaltalai-
nen Evan Strong ja kolmanneksi Alex 
Massie Kanadasta. Kyseessä oli Suo-
men ensimmäinen arvokilpailumitali 
vammaislumilautailussa.

– On ihan käsittämättömän hieno 
fiilis! Treeneistä asti oli tosi varma fiilis 
laskea, vaikka keli kääntyikin tosi pa-
haksi. Tuuli ja lunta satoi tosi paljon, 
joten voitelu nousi suureen rooliin. 
Päävalmentaja Juha Guttorm laittoi 
liukkaat pulkat ja lääkkeet osuivat koh-
dilleen niin mikäs siinä – kaikki meni 
nappiin, Suur-Hamari kertoi.

– Aikalaskujen jälkeen alkoi viimeis-
tään homma selviytymään. Silloin ajat-
telin, että jos vaan laskee puhtaat las-
kut, niin hyvillä sijoilla ollaan. 

Banked slalom -kilpailussa lasketaan 

kolme laskua, joista kaksi parasta jää 
voimaan. Banked slalomille ei ole laji-
piireissä suoraa suomennosta, mutta 
sitä voisi kuvailla kaarrepujotteluksi. 

Banked slalom -kisan voittoon las-
ki Mike Shea Yhdysvalloista ja toisek-
si tuli hänen maanmiehensä Strong. 
Suur-Hamarilla oli eroa toiseksi tullee-
seen Strongiin kokonaisajassa noin 
kaksi sekuntia. 

– Olivat saaneet rakennettua hy-
vän radan ja sitä oli hauska laskea. Nyt 
jenkkipojat tuikkasivat niin kovaa, että 
selkeästi jäin kolmanneksi heihin näh-
den. Propsit heille, Suur-Hamari kom-
mentoi.

Heikon lumitilanteen vuoksi loput 
maailmancupin kilpailut jouduttiin pe-
rumaan, joten Suur-Hamarin kilpailu-
kausi loppui MM-kilpailuihin.

Suur-Hamari, 28, on noussut nope-
asti vammaislumilautailun kansain-

väliselle huipulle. Hän oli harrastanut 
lumilautailua vuosikymmenen ennen 
kuin vammautui vuonna 2009 moot-
toripyöräonnettomuudessa. Suur-Ha-
marin vasen jalka amputoitiin polven 
alapuolelta..

Matti Suur-Hamari.

TEKSTI: EEVA NEUVONEN

Pronssinen määris
Suomen pyörätuolicurlingjoukkue teki helmikuussa 
tempun, johon harva uskoi. Viisihenkinen maajoukkue 
otti Lohjan Kisakalliossa käydyissä MM-kilpailunsa his-
toriansa ensimmäisen arvokilpailumitalin. Se on upea 
saavutus joukkueelta, joka osallistui ensimmäistä kertaa 
paralympialaisiin edellisvuonna Sotshissa.

Suomi kaatoi pronssiottelussa Slovakian lukemin 8–4. 
Peli oli tasainen taistelu, kuten joukkueiden kaksi aiem-
paakin kohtaamista. Kotiyleisön edessä pelannut Suomi 
kuitenkin puristi voittoon tarvittavat pisteet. Joukkue 
oli ennen MM-kilpailuja asettanut tavoitteeksi sijoittu-
misen seitsemän parhaan joukkoon.

Venäjä ja Kiina olivat omassa luokassaan. Kaikki muut 

maat olivat kuitenkin omien vahvuuksien avulla täysin 
voitettavissa. MM-kilpailut todistivat, että Suomi on me-
nossa oikeaan suuntaan. Joukkueen kapteeni Markku 
Karjalainen oli pronssiottelun jälkeen onnellinen.

– On voittajafiilis! Toivotaan, että mitali tuo lajille li-
sää näkyvyyttä sekä uusia pelaajia. Pari uutta curling-
halliakin tarvittaisiin. Nyt katseet kohdennetaan Pyeon-
gchangin vuoden 2018 paralympialaisiin, Karjalainen 
hehkutti.

Suomen joukkueessa pelasivat Markku Karjalainen 
(kapteeni), Sari Karjalainen (varakapteeni), Tuomo 
Aarnikka (kakkosheittäjä), Vesa Leppänen (ykkösheit-
täjä) ja Mina Mojtahedi (varapelaaja).
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Maija Järvelä päätti kilpauransa Cablen MM-kisoihin, 
jossa ladut olivat kaikkea muuta kuin loivia. Ylämäkiin 
Järvelä on kuitenkin tottunut, sillä tie huippu-urheili-
jaksi on ollut kovan työn takana.

– En osaa lopettaa urheilua. Tulen hulluksi, jos en pääse liikkumaan. Eikä sitä tiedä, jos vaikka ensi vuonna ilmoitankin, että hommat-
kaa lisenssi, tulen sittenkin takaisin, Maija Järvelä, 31, naurahtaa.

TEKSTI: EEVA NEUVONEN
KUVAT: MIIKKA PYY

Viimeinen nousu

Maasto- ja ampumahiihtäjä Järvelän 
lopettamispäätös ei ollut helppo. Kol-
missa paralympialaisissa sekä lukuisissa 

kansainvälisissä kilpailuissa menestynyt 
hiihtäjä on kuitenkin päättänyt vetäytyä 
kilpaladuilta.

– Viimeisessä kisastartissa oli haikeat 
fiilikset, mutta sain MM-kisoista sen mitä 
lähdin hakemaan ja lopetin huipulla. Nyt 
on aika miettiä perheen perustamista ja 
oman alan töiden hankkimista, kertoo 
sisustusalan artesaaniksi ja insinööriksi 
(AMK) opiskellut Järvelä.

Järvelän tie kansainvälisille huipulle on 
ollut loukkaantumisten sävyttämä. Louk-
kaantumiset kuitenkin vain motivoivat si-
sukasta ylivieskalaista yrittämään kovem-
paa. Komealle uralle mahtuukin monia 
hienoja hetkiä. Mieleenpainuvimpana 
Vancouverin vuoden 2010 paralympia-
laiset, joissa Järvelä juhli pystyhiihtäjien 
ampumahiihdon kolmen kilometrin ta-
kaa-ajon hopeamitalia.

– Edes useat maailmancupin kilpailui-

den voitot eivät kiilaa siitä ohi, koska kier-
tueella ovat mukana vain ne, joilla on tar-
peeksi rahaa, toteaa Järvelä.

Uransa katkerinta kalkkia Järvelä joutui 
nielemään Sotshin paralympialaisissa.

– Sotshi oli pitkän tähtäimen tavoit-
teeni, joten loukkaantuminen ennen ki-
soja oli paha kolaus. Kaksi neljättä sijaa 
jätti paljon hampaan koloon ja välillä sitä 
miettii, olisiko jotain voinut tehdä toisin.

Kerran urheilija,  
aina urheilija
Erittäin vaatimattomana ja itsekriittisenä 
urheilijana tunnettu Järvelä ei sanojensa 
mukaan kaipaa kilpaurheiluun liittyvää 
matkustelua, mutta jossiteltavaakin jäi.

– Vähän on fiilis, että ihan kaikkea en 
ole vielä urheilulle antanut, mutta puo-
lipäiväurheilijoilla ei ole kansainväliseen 
kärkeen asiaa.

Kaikesta huolimatta urheilu kuuluu 
edelleen tiiviisti Järvelän arkeen. Avio-
miehen harrastaessa hiihtoa tulee Jär-
velänkin vedettyä monot usein jalkaan. 
Kansallisiin kisoihin on tavoitteena osal-
listua mahdollisuuksien mukaan..
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Lontoon 2012 kesäparalympialaiset olivat monella 
mittapuulla historiallinen urheilutapahtuma. Suomes-
sakin päästiin uudelle tasolle paralympialaisten näky-
vyydessä ja arvostuksessa. Yksi osa tätä menestystari-
naa oli televisiotuotantoyhtiö Channel 4, joka uskalsi 
tehdä rohkeasti eri tavalla.

TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVA: CHANNEL 4

Channel 4: Think Big

Channel 4 haastoi yllättäen Iso-Britanni-
an yleisradioyhtiö BBC:n, kun Lontoon 
paralympialaisten televisioinnin tarjous-
kilpailu avattiin kymmenen vuotta sit-
ten. Channel 4 teki korkeamman tarjo-
uksen, sai vastuulleen ison haasteen ja 
lopun voi sanoa olevan historiaa.

Lontoon paralympialaisten aikana 
ja niiden jälkeen tapahtui brittiläisessä 
kulttuurissa isoja muutoksia. Channel 4:n 
markkinointijohtaja James Walker ja pa-
ralympiayhteistyöstä vastaava Kate Sil-
vers kertoivat menestysresptistään Suo-
men Paralympiakomitean järjestämässä 
seminaarissa helmikuussa Kisakalliossa.

– Tiesimme, että paralympialaisten ar-
vomaailma sopisi täydellisesti yhteen 
sen kanssa, mitä haluamme ihmisille 
näyttää. Olemme aina halunneet tuoda 
hiljaisten äänen kuuluville, Walker kertoi.

Channel 4 esitti paralympiaurheili-
jat enemmänkin taistelijoina kuin säälin 
kohteina. Tuotantoyhtiö halusi innostaa 
ihmisiä seuraamaan paralympiaurheilua.

– Useimmat ihmiset arvostavat sitä, 
että vammaisilla ihmisillä on mahdolli-
suus harrastaa ja kilpailla, mutta ihmisiä 
ei kuitenkaan kiinnostanut katsoa tele-
visiosta vammaisurheilua. Tämä oli asia, 
jonka halusimme muuttaa, Walker ku-
vaili.

Meet the Superhumans -mainos-
kampanja oli Channel 4:n isoin markki-
nointikampanja 30 vuoteen. Kampanja 
julkistettiin ennen olympialaisia 78 tv-
kanavalla ja se saavutti kertaheitolla 50 
prosenttia brittiläisistä tv-katsojista.

Näyttävä 1,5 minuutin Meet the Super-
humans -video sai tuekseen posterikam-
panjan olympialaisten viimeisinä päivi-
nä. Kampanjan iskulause oli ”Thanks for 
the warm up”, eli ”Kiitos lämmittelystä” 
viitaten olympialaisten loppumiseen ja 
paralympialaisten alkamiseen. Kampan-
joissa kantavana teemana oli ajatella 
isosti eikä anteeksipyydellen.

Yksi paralympialaisten haasteista on 
nimenomaan ajankohta: toimittajat ja 

yleisö seuraavat olympialaisia ja kisakun-
to meinaa loppua ennen paralympialai-
sia. Nyt näin ei tapahtunut, sillä Lontoon 
kisoista tulivat ensimmäiset loppuun-
myydyt paralympialaiset.

Kyselytutkimuksen perusteella 83 pro-
sentilla britannialaisista käsitys Channel 
4 -kanavasta muuttui ja mikä hienointa 
91 prosenttia ajatteli paralympialaisten 
jälkeen, että vammaisurheilija ja vam-
maton urheilija ovat yhtä lahjakkaita.

Ennen paralympialaisia 14 prosenttia 
briteistä kertoivat odottavansa paralym-
pialaisia. Paralympialaisten jälkeen 64 
prosenttia oli sitä mieltä, että paralym-
pialaiset olivat yhtä kiinnostavat kuin 
olympialaiset. Channel 4:n kampanjat 
huomioitiin lukuisilla alan palkinnoilla.

Channel 4 on myös vuoden 2016 Rio 
de Janeiron paralympialaisten virallinen 
tuotantoyhtiö ja se suunnittelee parhail-
laan tuotantoa yhteistyössä Kansainvä-
lisen Paralympiakomitean IPC:n kanssa.

Tutustu toiseen näkökulmaan Meet 
the Superhumans -kampanjasta Sanni 
Purhosen kolumnissa tämän lehden si-
vulla 16..

Näppäile nettiin
Meet the Superhumans-video: 
www.youtube.com (haku sanoilla 
Channel 4 meet the superhumans) 
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Lyhyesti
Pyörätuolirugbyn 
EM-kilpailuissa 
Pajulahdessa tarjolla 
kaksi paralympiapaikkaa
Suomi isännöi pyörätuolirugbyn EM-
kilpailuja Nastolan Liikuntakeskus Pa-
julahdessa 13.–20. syyskuuta 2015. 
Turnaukseen osallistuu Euroopan kah-
deksan parasta pyörätuolirugbymaa-
ta. Kahdelle on tarjolla paikat vuoden 
2016 Rio de Janeiron paralympialaisiin.

Suomi ei ole koskaan yltänyt para-
lympialaisiin pyörätuolirugbyssa, mut-
ta mahdollisuus tavoitella paikkaa ko-
tikisoissaan luonnollisesti nostattaa 

Pitkään näkövammaisten kan- 
sainvälisen urheilujärjestön 
IBSA:n maalipallokomitean 
puheenjohtajana toiminut 
ruotsalainen Kari Marklund 
jätti vuoden alussa paikkan-
sa toisen Karin, suomalaisen 
Kari Räsäsen haltuun.

Räsänen on ollut maalipal-
lon parissa erilaisissa tehtävis-
sä vuoden 1991 Lahden EM-
kilpailuista lähtien. Hän siirtyy 
maalipallokomitean puheen-
johtajaksi IBSA:n maalipal-
lon sports directorin paikal-
ta. Räsänen on toiminut mm. 
Lontoon paralympialaisten 
technical delegatena. Hänet 
on myös jo valittu samaan 
pestiin vuoden 2016 Rion pa-
ralympialaisiin.

– Puheenjohtajaksi siirtymi-
sen myötä vähennän techni-
cal delegaten hommia, kil-

pailupaikkojen tarkistamista, 
tuomareiden kouluttamista 
jne. Puheenjohtajan työ on 
enemmän yhteydenpitoa esi-
merkiksi Kansainväliseen Pa-
ralympiakomiteaan IPC:hen, 
Räsänen kertoo.

– Teimme viime syksynä 
strategisia linjauksia, joista 
ehkä tärkein on nuorten kan-
sainvälisen kilpailujärjestel-
män kehittäminen. Tarvitaan 
alueellisia nuorten kilpailuja ja 
arvokilpailuja.

Räsäsen mukaan muita ke-
hityskohteita maalipallossa 
ovat mm. naisten maalipallo, 
lajin levittäminen entistä laa-
jemmalle Etelä- ja Väli-Ameri-
kan, Aasian ja Afrikan maihin, 
maalipallon medianäkyvyy-
den lisääminen sekä kansain-
välisten kilpailujen laadun ko-
hottaminen.

Kari Räsäsestä IBSA:n maalipallokomitean puheenjohtaja

toiveita. Vuoden 2014 MM-kilpailuissa 
Suomi sijoittui kymmenenneksi, kun 
Rioon pääsee kahdeksan maata.

Pajulahden EM-kilpailuihin osallis-
tuvat maat ovat rankingin perusteella 
paikkansa varmistaneet Iso-Britannia, 
Tanska, Ruotsi, Suomi, Saksa ja Belgia. 
Kaksi viimeistä paikkaa menevät huh-
tikuussa Prahassa pelattavien B-sarjan 
EM-kilpailujen kärkikaksikolle.

Euroopan pyörätuolirugbyn par-

haimmistoa voi saapua ihastelemaan 
Pajulahteen jo ennakkoon, sillä viisi 
EM-kilpailuissa esiintyvää maata pe-
laavat 15.–17. toukokuuta EM-esitur-
nauksen.

EM-kilpailujen kotisivut: 
www.wrec2015.fi
Facebook: www.facebook.com/
finnishwheelchairrugby
Twitter: @wrec2015

Kesän 2014 Espoon maalipallon MM-
kilpailujen pääsihteeri Hannele Pöysti 
ja maalipalloilija Erkki Miinala luovut-
tivat Suomen Antidopingtoimikunta 
ADT:n puhtaan urheilun kultaisen ka-
pulan Kontiolahden ampumahiihdon 
MM-kilpailuille maaliskuun alussa jär-
jestettyjen kilpailujen avajaisissa.

Puhtaan urheilun puolesta ja dopin-

Puhtaan urheilun kultainen kapula 
siirtyi maalipallolta ampumahiihdolle

gia vastaan tehtävää työtä kuvastava 
kultainen kapula on nähty lukuisissa 
kansainvälisissä arvokilpailuissa Suo-
messa vuodesta 2008 alkaen. Maalis-
kuun alussa kapula siirtyi maalipallolta 
ampumahiihdolle, kun Pöysti ja koti-
kisoista MM-hopeaa voittamassa ollut 
Miinala ojensivat kapulan Kontiolahden 
kisojen kilpailunjohtaja Ville Haapalal-

le ja junioriampumahiihtäjä Siiri Silvas-
tille.

– Espoossa järjestettiin viime vuon-
na historian ensimmäiset maalipal-
lon maailmanmestaruuskilpailut Suo-
messa. Urheilijat ja kisavieraat tulevat 
muistamaan kisat ikuisesti hyvästä tun-
nelmasta, Pöysti ja Miinala sanoivat ka-
pulanvaihtoseremonian yhteydessä.
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Elinsiirron saaneelle liikunta on elinehto. Hyljinnänes-
tolääkityksen sivuvaikutukset, kuten verenpaineen 
nousu ja rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan heikenty-
minen ovat sellaisia, joita voidaan ennaltaehkäistä tai 
lieventää juuri liikunnalla.

TEKSTI: TUIJA HELANDER
KUVAT: NINA JAKONEN

Elinsiirtourheilijan on 
kuunneltava kroppaa

Hyljinnänestolääkkeet vaikuttavat myös 
urheilusuorituksiin heikentävästi. Hyljin-
nänestolääkitystä ei suotta kutsutakaan 
antidopingiksi – suorituskykyä heiken-

täväksi lääkitykseksi. Vaikka varsinaisia 
rajoituksia urheiluharjoitteluun ei ole, 
ei elinsiirtourheilija tästä johtuen voi to-
teuttaa valmennusohjelmia samalla sa-

bluunalla kuin ”normiurheilijat”.
Elinsiirtoleikkaus on elimistölle raju 

prosessi, josta palautuminen kestää 
useita viikkoja. Mitä pidempi ja vaike-
ampi sairastelu on takana, sen kauem-
min toipumiseen menee. Vasta kun 
toimintakyky on palautunut normaaliti-
laan, voidaan aloittaa tavoitteellisempi 
harjoittelu.

Tässäkin on edettävä askel kerrallaan 
maltillisesti. Lihaskuntoharjoittelulla on 
vahvistettava jalat ja keskivartalo esim. 
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kotijumpalla ennen kuin punttisalille 
kannattaa lähteä.

Hankala kortisoni
Voimaharjoitteluun vaikuttaa erityisesti 
kortisonilääkitys. Kortisonilla on lihak-
sia, jänteitä ja luustoa heikentävä vaiku-
tus, joten mitään ilmiömäistä kehitystä 
punttisaliharjoittelulta ei voi odottaa. 
Toisaalta harjoittelua tarvitaan sitäkin 
enemmän, jotta saadaan edes jonkin-
lainen voimataso ylläpidettyä.

Kortisoni vaikuttaa myös nopeushar-
joitteluun. Paitsi, että lihasten voima 
on heikompi, ei niiden hermotuskaan 
toimi yhtä tehokkaasti kuin normaalis-
ti. Lisäksi revähdysten riski on suurem-
pi. Harjoittelussa onkin pidettävä maltti 
matkassa ja muistettava aina hyvä al-
kulämmittely. Myös maitohappo lisää 
revähdysriskiä, joten suoritusten väli-
seen palautumiseen pitää varata aikaa 
enemmän. 

Oma kokemukseni oli, että kun korti-

soni jäi pois, alkoivat lihasten voima ja 
koko kasvaa heti ja jalatkin toimia nope-
ammin.

Hyljinnänestolääkkeet ovat munu-
aistoksisia, ja koska kova voimaharjoit-
telu rasittaa myös munuaisia, kannat-
taa punttisaliharjoittelua tehdä maltilla 
– etenkin jos munuaisten toiminta on 
heikentynyt, niin kuin monella useam-
man vuoden hylkylääkkeitä syöneellä 
siirrokkaalla usein on.

Intervalleilla liikkeelle
Kestävyysharjoittelu voi etenkin keuh-
kosiirron saaneelle olla haastavaa. Kos-
ka hapenottokyky on heikentynyt, eivät 
pitkäkestoiset harjoitukset suju kuin hy-
vin matalalla teholla. Hyvä vaihtoehto 
onkin pätkiä suoritus lyhytkestoisem-
piin intervalleihin.

Sydänsiirron saaneilla sykenousun 
viivästyminen hermoyhteyden puuttu-
essa tuo harjoitteluun omat piirteensä. 
Syketaso saadaan nousemaan suoritus-

ta vaativalle tasolle vain huolellisella al-
kulämmittelyllä.

Itse lähdin kehittämään kestävyyttä-
ni siirron jälkeen ns. tolpanvälijuoksulla. 
Aloitin ensin yhden tolpanvälin hölkän 
ja kävelyn vuorottelulla, josta pidensin 
juoksumatkaa ensin kahteen, sitten kol-
meen, neljään tolpanväliin pitäen käve-
lyn aina samana. Tällä metodilla pystyin 
lopulta hölkkäämään viisi kilometriä yh-
teen menoon.

Juoksuharjoittelussa alentunut ha-
penotto- ja palautumiskyky on otetta-
va huomioon sekä vetojen pituudessa, 
vauhdissa että palautusten kestossa. 
Määrä ja teho ovat yleensä pienempiä 
ja palautumisaika pidempi niin yksittäi-
sestä suorituksesta kuin kokonaisesta 
harjoituksestakin.

Elinsiirtourheilijoilla on jokaisella eri-
lainen tausta ja lääkearsenaali, joten 
mitään yhtä oikeata ohjetta ei harjoitte-
luun ole. Tärkein kriteeri lieneekin oma 
kroppa ja sen tuntemukset..
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Huipulla

Los Angelesin Special Olympics Kesämaailmankisat 
25.7.–2.8. on vuoden 2015 suurin urheilutapahtuma maa-
ilmassa. Suomen 92 urheilijan joukkue nostatti yhteis-
henkeä ja kisahuumaa joukkueen ensimmäisellä yhteisel-
lä valmistautumisleirillä Liikuntakeskus Pajulahdessa.

Kisahuuma
nousee 
– Los Angelesin Special Olympics 
Kesämaailmankisat lähestyvät

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Suomen joukkue on yksi suurimmista 
Euroopasta Los Angelesiin matkaavista 
kisajoukkueista. Valmentajien ja joukku-
eenjohdon kanssa kokonaislukumäärä 
on 129 henkilöä.

Suomalaisurheilijoita kilpailee 13 lajis-
sa. Vaikka osa urheilijoista oli toisilleen 
entuudestaan tuttuja, oli Pajulahden 
ensimmäisen valmistautumisleirin yksi 
tärkeimmistä tarkoituksista tutustuttaa 
joukkueenjäseniä toisiinsa ja rakentaa 
joukkuehenkeä.

Lauantai-illan yhteisohjelma toimikin 
mainiosti joukkueen liimaamisessa yh-
teen, kun eri lajien urheilijat saattoivat 
joutua tasapainoilemaan samalla sano-
malehtiarkilla tai pähkäilemään, miten 
vesipullon sisällön saa kaadettua kup-
piin vain pulloon kiinnitetyistä naruista 

kiinni pitäen.
Urheilijoita ja valmentajia kiinnosti 

kovasti kuulla myös tarkempia tietoja ki-
sapaikoista ja -järjestelyistä sekä tietys-
ti Suomen joukkueen isäntäkaupungin 
nimen.

Special Olympics -kisoissa joukku-
eet viettävät kisojen avajaisia edeltävät 
päivät isäntäkaupunkivierailulla paikal-
liseen kulttuuriin tutustuen. Suomen 
joukkue lähtee kohti Yhdysvaltoja tiis-
taina 21. heinäkuuta ja saapuu myöhään 
illalla, noin vuorokauden matkustettu-
aan, isäntäkaupunkiinsa San Diegoon.

Tyynenmeren rannalla, aivan Mek-
sikon rajan tuntumassa sijaitseva San 
Diego ei ole ihan pieni kylä, vaan 1,3 
miljoonan asukkaan suurkaupunki, Yh-
dysvaltain kahdeksanneksi suurin. 

Joissain kisoissa isäntäkaupunkivierai-
lu on vietetty perhemajoituksessa, mut-
ta San Diegossa Suomen joukkue ma-
joittuu 22.–24. heinäkuuta Point Loma 
Nazarene -yliopiston kampuksella, jon-
ka yhteydessä tai välittömässä läheisyy-
dessä on erinomaiset harjoitusmahdol-
lisuudet eri lajeille.

Itse kisojen aikaan Suomen joukkue 
majoittuu Los Angelesissa kahden yli-
opiston – UCLA:n ja USC:n – kampus-
alueilla. Iso osa lajien suorituspaikoista 
sijaitsee näiden kahden yliopiston kam-
pusalueilla, joten peräti 60 prosenttia 
kaikista kisojen urheilijoista välttää päi-
vittäisen matkustamisen majoituksesta 
kisapaikalle ja takaisin.

UCLA:n kampuksella suomalaisur-
heilijoista majoittuvat judokat, voimis-
telijat, lentopalloilijat ja jalkapalloilijat. 
USC:n kampuksella majoittuvat uimarit, 
ratsastajat, koripalloilijat, keilailijat, yleis-
urheilijat, golfarit, melojat ja purjehtijat.

Kisojen avajaiset (25.7.) ja päättäjäiset 
(2.8.) järjestetään Los Angeles Memo-
rial Coliseumissa, joka on toiminut pää-
näyttämönä vuosien 1932 ja 1984 olym-
pialaisissa. Katsomo vetää noin 80 000 
henkeä ja on kisajärjestäjien mukaan tu-
paten täynnä sekä avajaisissa että päät-
täjäisissä..

Eri urheilulajien edustajat ottivat valmis-
tautumisleirillä kontaktia toisiinsa mm. 
sanomalehtiarkkien päällä tasapainoillen.

Näppäile nettiin
Suomen joukkueen kokoonpano kuvi-
neen ja urheilijatietoineen löytyy osoit-
teesta www.specialolympics.fi 
(–> Los Angeles 2015)

Lisätiedot itse kisoista (englanniksi): 
www.la2015.org
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Los Angelesissa 25.7.–2.8. järjestettäviin kehitysvam-
maisten Special Olympics Kesämaailmankisoihin läh-
tee Suomesta 92 urheilijan joukkue. Heistä neljä on 
ratsastajia, jotka osallistuvat kouluratsastuksessa 
käynti- ja raviohjelmiin.

TEKSTI: KRISTIINA DANSKANEN
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Ratsastusvalmentaja 
Enqvist johtaa 
valmennettavansa kerran elämässä 
-matkalle Los Angelesiin

Ratsastusjoukkueen valmentajaksi Los 
Angelesiin lähtevä Maritta Enqvist oli 
mukana jo neljä vuotta sitten Ateenan 
Kesämaailmankisoissa, jotka olivat isot 
kisat. Ensi kesän kisat tulevat olemaan 
vieläkin isommat.

Ratsastus on suosittu harrastus kehi-
tysvammaisille henkilöille. Enqvist ar-
velee yhdeksi syyksi sen, että on help-
po jatkaa ratsastuksen harrastamista 
ratsastusterapian jatkona.

– Hevonen on hyvä ystävä, Enqvist li-
sää.

Kolme Los Angelesiin lähtevistä suo-

malaisratsastajista on Enqvistin valmennet-
tavia. Yksi heistä on 28-vuotias espoolainen 
Anna-Maija Pyy. Valmennussuhde nais-
ten välillä on kestänyt jo 21 vuotta.

– Anna-Maija oli 7-vuotias, kun hän tuli 
oppilaaksi kouluumme. Hän osallistui en-
simmäisiin mestaruuskilpailuihin koti-
maassa jo vuonna 1998. Pääseminen Spe-
cial Olympics Maailmankisoihin on vähän 
niin kuin ”once in a life time” (kerran elä-
mässä) -tilaisuus urheilijalle. Kyllähän siitä 
haaveillaan, Enqvist sanoo.

Enqvistin seura, Eerikinkartanon tallilla 
Kirkkonummella toimiva Kartanon Ratsas-

tajat keskittyy pelkästään erityisryhmien 
ratsastuksen opetukseen ja valmennuk-
seen. Ratsastusta on talutuksesta aina 
esteisiin saakka, riippuen ratsastajan toi-
mintakyvystä.

Vammaispuolella tallit tekevät hyvää 
yhteistyötä kilpailujen järjestämisessä si-
ten, että urheilijoille on kymmenkunta 
kisaa vuodessa. Kisat keskittyvät pitkälti 
Virolahdelle, Huittisiin ja Tuusulaan. Kar-
tanon Ratsastajat on järjestäjänä usein 
Virolahden Harjun oppimiskeskuksessa 
käytävissä kilpailuissa.

Eerikinkartanon tallilla on ratsastajia 
noin 80 ja hevosia 18. Hevonen onkin tär-
keässä roolissa ja niitä läpiratsastetaan 
säännöllisesti. Tallia hoidetaan vahvasti 
oman perheen voimin.

– Meidän hevosemme ovat ratsastus-
kouluhevosia, mutta herkkiä sellaisia. He-
vosia ratsastetaan säännöllisesti ja pide-
tään sellaisessa kuosissa, että ne toimivat. 
Nämä ovat perhehevosia. Oma tytär ja 
poika auttavat läpiratsastamisessa. Tämä 
on kutsumusjuttu, Enqvist summaa..

Anna-Maija Pyy ja Maritta Enqvist

InfoSuomalais-
ratsastajat 
Los Angelesin 
Special Olympics 
Kesämaailman-
kisoihin
Urheilijat
Anna-Maija Pyy, Espoo
Jenny Kärkkäinen, Espoo
Toomas Lahtinen, Vihti
Klaus Müller, Espoo
Valmentajat
Arto-Pekka Heino, Oulu
Maritta Enqvist, Kirkkonummi



30

ENNEN NYT&

Tuija Lehtosta sai ensin vähän houkutella juoksuhar-
rastuksen pariin, mutta kun kipinä iski, ei juoksemisel-
le ole tullut loppua. Turkulaisjuoksija menestyi EM- ja 
MM-tasolla, mutta paralympialaiset jäivät kokematta.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: NKL:N ARKISTO, LAURI SIMOLA

Pitkä ura pitkillä matkoilla

– Nuorena likkana olin näkövammais-
ten patikkaleirillä Lomakoti Huttulas-
sa Keuruulla, ja siellä vetäjät yrittivät 
innostaa juoksemaan. Pikkuhiljaa se 
lähti, ensin juoksin ratamatkoja ja kun 
koulut oli käyty, niin vähitellen siirryin 
pidempiin matkoihin, Lehtonen ker-
too.

Syntymäsokealle nuorelle ei riitä vie-
lä se, että vähän huvittaisi lähteä juok-
semaan. Innostuksen ylläpitämiseen 
vaaditaan myös opas, joka jaksaa läh-
teä mukaan. Lehtosen kohdalla se oli 
alkuaikoina oma äiti, joka pyöräili juok-
sevan tyttärensä rinnalla.

Virallisempiin kilpailuihin Lehto-
nen tarvitsee aina juoksevan oppaan, 

mutta vapaamuotoisemmissa hölkkä-
tapahtumissa pyörällä ajava opas käy 
edelleen. Viime vuosina Lehtosen avo-
mies on toiminut usein hänen pyörä-
oppaanaan.

– Kerran olimme hölkässä Ypäjällä ja 
ohitimme paikkakunnan papin, joka 
hyvin tuohtuneena huuteli perään, 
että ”ei ole sallittua ottaa vetoapua 
polkupyörältä”. Kun hän myöhemmin 
sai tietää, mistä oli kyse, hän oli hyvin 
pahoillaan ja kirjoitti paikalliseen leh-
teenkin siitä, Lehtonen naurahtaa.

Japani tuli tutuksi
Rinnalla juoksevien oppaiden kanssa 
riski siitä, että maratonin tai muun pit-

kän juoksutapahtuman aikana sattuu 
jotain, kaksinkertaistuu, kun potenti-
aalisesti kramppaavia jalkoja on kah-
den sijaan neljä.

– Kerran Japanissa kävi niinkin, että 
opas simahti, vaikka hänen piti olla mi-
nua kovakuntoisempi. Siinä ei sitten ol-
lut hirveästi tehtävissä, Lehtonen tote-
aa.

Japani tuli Lehtosen kansainvälisen 
juoksu-uran aikana tutuksi. Maassa 
järjestettiin paitsi arvokilpailuja myös 
kutsumaratoneja, joihin Lehtoselle ja 
toiselle pitkän linjan näkövammaiselle 
suomalaisjuoksijalle Timo Pulkkiselle 
tupsahteli kutsuja läpi 90-luvun.

– Kisajärjestäjät kustansivat kisa-
matkat juoksijalle ja oppaalle. Vasta 
2000-luvun puolen välin jälkeen kutsu-
jen tulo loppui syystä tai toisesta, Leh-
tonen sanoo.

Lehtonen voitti urallaan näkövam-
maisten juoksumatkojen EM-kultaa, 
kaksi EM-pronssia ja kaksi MM-prons-

Lehtonen kilpaili urallaan useasti Japanissa. Kuva vuoden 1996 maratonilta.

Lehtonen oli oman aikansa parhaita so-
keita pitkänmatkanjuoksijoita maail-
massa, joten palkintokaappi sai täytettä.
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Tuija Lehtonen on edelleen erittäin aktiivinen juoksija. Pyöräoppaana toimii usein 
avomies Heikki Mäkinen.

Lehtosen lisäksi myös Timo Pulkkinen 
kilpaili usein Japanin kutsumaratoneilla.

sia. Vammaisurheilun suurin näyttämö, 
paralympialaiset, jäi kokematta.

– Vuonna 1992 olisin päässyt Barce-
lonan kisoihin, mutta jalkavamma esti 
sen. Se on jäänyt harmittamaan, Lehto-
nen sanoo.

– Tosin urheilullisesti olisin ollut var-
maan vielä parempi vuoden 1988 Sou-
lin kisoissa, mutta olin jostain syystä 
koko urani vähän sellainen väliinpu-
toaja, joka jäi usein rannalle, kun kisa-
joukkueita valittiin. Yritin siihen vähän 
kysellä syytäkin, mutta vastausta en 
koskaan saanut, hän jatkaa.

Näkevien parissa
Viiden näkövammaisten arvokilpailu-
mitalin lisäksi Lehtosella on myös yksi 
EM-pronssi veteraanien maastojuok-
susta.

– Sitä mitalia arvostan paljon, kun 
kilpailussa kuitenkin kaikki muut olivat 
näkeviä juoksijoita, Lehtonen toteaa.

Viime vuosina Lehtonen onkin juos-
sut yhä enenevässä määrin yleisissä 
sarjoissa.

– Ne ajat ovat menneiden talvien 
lumia, kun näkövammaisille oli vielä 
omia hölkkätapahtumia, Lehtonen sa-
noo.

Toisaalta näkevien kilpailuissa juok-
seminen on ollut Lehtoselle mielekäs-
tä ja ennen kaikkea riittävän haasteel-
lista.

– Edustan Liedon Lujaa, joka on kiva 
pieni seura, jossa olen ihan tasavertai-
nen muiden kanssa, kun esimerkiksi 
kootaan joukkuetta kisoihin, Lehtonen 
kiittelee.

Tuija Lehtosen maratonennätys vuo-
situhannen taitteesta on Kempeleessä 
juostu 3.31,12. Se on melkoinen harp-
paus siihen, kun nuori likka aikoinaan 
aloitteli juoksijanuraansa Onnela-höl-
kän puolimaratonilla ja pysäytti kellot 
suurimman osan matkasta käveltyään 
noin kolmen tunnin paikkeille..
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Sporttiklubi

Näkövammaiset lapset ry järjestää tapahtumia, joissa 
perheet pääsevät antamaan ja vastaanottamaan ver-
taistukea. Samalla yhdistys tulee myös innostaneeksi 
lapsia, nuoria ja vanhempia liikkumaan.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: JANNE SUOMALAINEN

Liikuttavaa vertaistukea

Näkövammaiset lapset ry:n perustami-
sesta tulee kesäkuussa kuluneeksi 45 
vuotta. Joukko näkövammaisten las-
ten vanhempia tuli tuolloin siihen tu-
lokseen, että kokemusten, tunteiden 
ja ideoiden jakaminen on yhdistyksen 
perustamisen arvoinen asia.

Näkövammaiset lapset ry on järjestä-
nyt vertaistukeen pohjautuvia tapah-
tumia viidellä vuosikymmenellä ja jä-
senmäärä on kasvanut tasaisesti. Nyt 
yhdistyksellä on 800 jäsentä ympäri 
Suomea.

Yhdistyksen ohjelmaan kuuluu mm. 
Vanhempien viikonloppua, Oo mun 
kaa -leiriä ja Raha-automaattiyhdistyk-
sen rahoittamia sopeutumisvalmen-
nuskursseja eri-ikäisille. Liikunta on 
elimellinen osa Näkövammaiset lapset 
ry:n tapahtumia.

– Vertaistuki on kaikissa tapahtumis-
samme se pääasia. Liikunta on usein 

yksi hyvä keino sosiaaliseen kanssa-
käymiseen ja yhteenkuuluvuuden 
tunteen vahvistamiseen, kertoo yh-
distyksen leiritoiminnasta vastaava 
aluekoordinaattori Anne Latva-Nik-
kola.

Perheen pienimmille suunnatuissa 
tapahtumissa liikuntatoiminta keskit-
tyy pitkälti motoristen perustaitojen 
kehittämiseen ja vinkkien tarjoami-
seen vanhemmille.

– Pyrimme esittelemään leireillä sel-
laista perheliikuntaa, jota perheet voi-
vat sittemmin harrastaa helposti ar-
jessaan, vaikka tulisivat pienemmiltä 
paikkakunnilta, joissa erilaisia liikunta-
mahdollisuuksia ei ole niin paljon, Lat-
va-Nikkola sanoo.

Vanhemmille lapsille suunnatuissa 
tapahtumissa liikuntatoiminnan pai-
notukset ovat enemmän lajikokeiluis-
sa. Vaikka yhdistyksen päätarkoitus on 

tarjota tapahtumiin osallistujille mah-
dollisuus vertaistukeen, on siinä samal-
la tullut myös innostettua moni lapsi 
liikuntaharrastuksen pariin.

Joululauluja kesäleireillä
Anne Latva-Nikkola kiittelee yhdistyk-
sen osaavaa ja asialleen omistautunut-
ta vakiintunutta ohjaajakaartia. Ohjaa-
jiston kaikkein vakiintunein jäsen on 
Antti Rusi, joka on mukana lähes jo-
kaisessa yhdistyksen tapahtumassa.

– Ohjaan liikuntaa ja kädentaitoja. 
Minulla on leireillä myös saunamajurin 
titteli, Rusi kertoo.

– Saunassa on vähän tilaa ja paljon 
tulijoita, joten olen ottanut tavaksi lau-
laa keskellä kesää joululauluja, jotta 
kaunis lauluääneni karkottaa osan sau-
nojista ulos. Viimeisin tittelini, minkä 
kuulin, olikin muskarinsetä, hän jatkaa.

Rusi on toiminut yhdistyksen leirioh-
jaajana vuodesta 2000 saakka. Koska 
tapahtumissa käy vuosittain kymme-
niä lapsia, Rusi arvelee tavanneensa 
melko suuren osan Suomen näkövam-
maisista nuorista viimeisen 15 vuoden 
aikana.

– Parhaimpiin tapauksiin kuuluu sel-
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InfoNäkövammaiset
lapset ry:n 
leirejä ja kursseja 
vuonna 2015
– 6.–7.6.2015: Pienten viikonloppu, 
Hotelli Siikaranta, Espoo
– 6.–9.7.2015: Alakouluikäisten 
sopeutumisvalmennuskurssi, 
Rantasipi Siuntion Kylpylä
– 10.–13.7.2015: Yläkouluikäisten 
sopeutumisvalmennuskurssi, 
Rantasipi Siuntion Kylpylä
– 26.–30.7.2015: Oo mun kaa! -leiri, 
Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
– 3.–5.8.2015: Sopeutumisvalmennus-
kurssi JNCL-perheille, 
Rantasipi Siuntion Kylpylä
– 22.–23.8.2015: Isien viikonloppu, 
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 
Ylöjärvi
– 26.–27.9.2015: Äitien viikonloppu, 
Inkalan Kartano, Hämeenlinna
– 17.–18.10.2015: Syysviikonloppu, 
Meri-Karinan toiminta- ja 
palvelukeskus, Turku
– 13.–15.11.2015: Nuorten viikonlop-
pu, Torpan kurssikeskus, Siivikkala
– 20.–22.11.2015: Omaisten kurssi, 
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 
Ylöjärvi
Hakemukset: 
www.silmatera.fi/toiminta

Info

Näkövammaiset
lapset ry
– Näkövammaiset lapset ry on perus-
tettu Tuusulan Onnelassa 11.6.1970. 
Alun perin yhdistyksen nimi oli Näkö-
vammaisten Lasten Vanhemmat ry.
– Yhdistys järjestää vertaistukeen poh-
jautuvia leirejä, tapahtumia, kerhoja ja 
tapaamisia alueellisesti ja valtakunnal-
lisesti.
– Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä 
näkövammaisen lapsen vanhemmat 
tai muut huoltajat. Kannatus- tai yh-
teisöjäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka 
haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.
– Näkövammaiset lapset ry julkaisee 
neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Sil-
mäterä-lehteä.
– Lisätiedot yhdistyksestä: 
www.silmatera.fi

lainen, joka ensimmäiselle alueleiril-
leen saapuessaan ilmoitti heti, että ”mä 
en sitten tänne jää”. Nyt hän on ollut jo 
pidemmän aikaa aktiivisena toimijana, 
Rusi kertoo.

– Ohjaajana on päässyt havainnoi-
maan, miten lapsista kasvaa nuoria ja 
sitten aikuisia. Etenkin elämän taite-
vaiheissa, esimerkiksi yläasteelta luki-
oon siirryttäessä, on tärkeää päästä ja-
kamaan kokemuksia ja tuntemuksia 
saman ikäisten näkövammaisten kanssa, 
hän jatkaa ja toteaa leiriohjelman välissä 
käydyillä keskusteluilla olevan vielä suu-
rempi merkitys kuin itse toiminnalla..

Antti Rusi.
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1.–4.6. Heinola,  
Vierumäen Leiritulet -leiri
Lisätiedot: www.phlu.fi ja 
Krista Pöllänen, 
puh. 050 543 5934

1.–4.6. Rovaniemi,  
Soveltava Sporttileiri
Lisätiedot: www.lapinliikunta.com 
ja Mika Karusaari, 
puh. 040 847 1321

1.–5.6. Hyvinkää, 
SankariSporttileiri
Lisätiedot: www.eslu.fi ja 
Sari Sivonen,
puh. 040 544 7771

1.–5.6. Kouvola, 
SporttiAction-leiri
Lisätiedot: www.kymli.fi ja 
Petteri Mäkelä,
puh. 044 013 7081

1.–5.6. Ylöjärvi,  
Hämeen Sportti -leiri
Lisätiedot: leiri.hlu.fi ja 
Hannamari Laitinen,
puh. 0207 482 612

3.–5.6. Joensuu, Sporttileiri
Lisätiedot: www.pokali.fi ja 
Annu Jantunen,
puh. 050 301 8415

3.–5.6. Imatra, Kesäleiri
Lisätiedot: www.eklu.fi ja 
Lasse Heiskanen,
puh. 040 5001 849

8.–12.6. Mikkeli,  
Liikuntaleiri
Lisätiedot: www.esliikunta.fi ja 
Harri Taskinen,
puh. 044 341 0062

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät kaikille avoimia lasten liikuntaleirejä tänä-
kin kesänä useilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry tukee leirijärjestäjiä kaikille avoimen toiminnan kehittämises-
sä. Leireille ilmoittaudutaan aluejärjestöjen kotisivujen kautta.

KUVA: LAURI JAAKKOLA

Kaikille avoin leirikesä 2015

8.–12.6. Hyvinkää, 
SankariSporttileiri
Lisätiedot: www.eslu.fi ja 
Sari Sivonen,
puh. 040 544 7771

8.–12.6. Keuruu,  
KESLI-leiri
Lisätiedot: www.kesli.fi ja 
Mira Autio,
puh. 050 381 3820

8.–12.6. Pirkkala,  
Hämeen Sportti -leiri
Lisätiedot: leiri.hlu.fi ja 
Hannamari Laitinen,
puh. 0207 482 612

9.–12.6. Sauvo,  
Kesis-leiri
Lisätiedot: www.liiku.fi ja 
Jurkka Virtala,
puh. 040 9000 845

10.–12.6. Siilinjärvi, 
Sporttileiri
Lisätiedot: sporttileirit.sporttisaitti.
com ja Anne
Kekäläinen,  
puh. 050 560 5437

11.–14.6. Nurmo,  
Kesä Sporttis
Lisätiedot: www.plu.fi  
ja Mikko Rissanen,
puh. 040 575 8127

29.6.–3.7.  
Kokemäki,  
Pitkis-Sport
Lisätiedot:  
www.pitkissport.net  
ja Juha Virtanen,
puh. 0440 595 204

29.6.–3.7. Kokemäki,  
Pitkis-Sport  
-pyörätuolikoripalloleiri
Lisätiedot: www.pitkissport.net ja 
Sini Karlsson,
puh. 050 4011 648

27.–30.7. Kalajoki,  
JukuJuku-leiri
Lisätiedot: www.kepli.fi ja 
Anu Lankila,
puh. 0440 916 076

3.–7.8. Tuusula,  
Sporttileiri
Lisätiedot: www.eslu.fi ja 
Sari Sivonen,
puh. 040 544 7771

Lisätiedot: VAU, 
nuorisotoiminnan suunnittelija
Anu Hämäläinen, 
anu.hamalainen@
vammaisurheilu.fi, 
puh. 044 752 9373
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Special Olympics -sanapari kuulostaa monen korvaan 
pelkältä kilpaurheilulta. Special Olympics -toiminta 
käsittää kuitenkin kaiken kehitysvammaisten urheilun 
ja liikunnan, matalankynnyksen harrastamisesta huip-
puunsa treenattuihin urheilusuorituksiin.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Special Olympics 
-karnevaalit on kaikkien 
kehitysvammaisten henkilöiden 
yhteinen liikuntatapahtuma

Special Olympics -karnevaalit, jotka jär-
jestetään 8.–9. toukokuuta 2015 Loh-
jalla, Kisakallion Urheiluopistolla, ovat 
mainio näyteikkuna Special Olympics 
-toiminnan laajaan kirjoon.

Kisakallion ja VAU:n järjestämissä Spe-
cial Olympics -karnevaaleissa pääsee 
kokeilemaan lukuisia urheilulajeja, ku-
ten koripalloa, salibandya, frisbeegolfia, 
bocciaa, petankkia, tennistä, sulkapalloa, 
curlingia, kirkkovenesoutua ja melontaa. 

Kokemusta lajeista ei tarvitse ennakkoon 
olla. On vain hienoa, jos joku löytää kar-
nevaaleilta uuden harrastuksen.

Karnevaaleilla pääsee aistimaan myös 
aitoa Special Olympics -kisatunnelmaa, 
sillä tapahtumassa järjestetään juoksu-
kilpailut Special Olympics -säännöillä. Se 
tarkoittaa sitä, että jokainen osallistuja 
juoksee ensin ajan luokittelukilpailuissa, 
ja juostujen aikojen perusteella juoksijat 
jaetaan loppukilpailudivisiooniin, joissa 

Special Olympics -karnevaalien yhteydessä järjestetään Special 
Olympics -salibandyn ja melonnan avoin lajivalmennusleiri Ki-
sakalliossa 8.–9. toukokuuta 2015. Lisäksi samassa yhteydessä 
järjestetään yleinen avoin valmennusleiri, johon voi tulla eri la-
jien urheilijoita.

Yleinen valmennusleiri sopii kaikkien Special Olympics -lajien 
urheilijoille tukileiriksi oman lajiharjoittelun oheen. Leiri sisältää 
ravinto- ja valmennustietoutta sekä käytännön harjoittelumal-

leja.
Leirin hinta 90 euroa/hlö, sisältää täysihoidon, ohjauksen ja 

leirivakuutuksen.
Ilmoittautumiset 15.4. mennessä osoitteesta www.vam-

maisurheilu.fi löytyvällä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Lisätiedot: VAU, Special Olympics -lajikoordinaattori Elina 

Ahtiainen, puh. 045 139 7373, elina.ahtiainen@vammaisurhei-
lu.fi

Special Olympics -valmennusleiri 
karnevaalien yhteydessä

kaikissa on jaossa mitalit.
Tasoluokittelun ansiosta kaikilla osal-

listujilla on mahdollisuudet voittaa oikea 
Special Olympics -mitali.

Special Olympics -karnevaaleilla voi 
osallistua myös tasapainoa ja motorisia 
taitoja kehittävälle radalle.

Special Olympics -karnevaalit ovat 
käynnissä perjantaina 8.5. ja lauantaina 
9.5. klo 11.00–15.00. Paikan päälle voi 
saapua kumpana päivänä tahansa tai 
vaikka molempina. Karnevaaleille voivat 
ilmoittautua niin ryhmät kuin yksittäiset 
henkilöt.

Osallistumismaksu: päivähinta 20 eu-
roa/hlö, sisältää lounaan. Hinta majoittu-
misen kanssa (1 yö) 95 euroa/hlö, sisältää 
täysihoidon.

Ilmoittautumiset 30.4. mennessä säh-
köisellä ilmoittautumislomakkeella osoit-
teessa www.vammaisurheilu.fi.

Lisätiedot: Kisakallion Urheiluopisto, 
Virpi Palmén, puh. 040 455 2852, virpi.
palmen@kisakallio.fi..
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Kevään harrastukset käyvät mukavam-
min, jos niihin saa koko perheen mu-
kaan. Kengurupussi mahdollistaa vai-
keavammaiselle lapselle kokemuksen 
pystyasennosta ja auttaa lasta kannat-
telemaan painoa omilla jaloillaan. Sa-
malla sekä lapsen että aikuisen kädet 
jäävät vapaaksi.

Kengurupussin kanssa esimerkiksi 
vaikeavammaisen lapsen ottaminen 
mukaan pihapiirin hiihtokokeiluun 
onnistuu vaivattomasti. Ovatpa jotkut 
perheet osallistuneet jopa hiihtokil-
pailuihin kengurupussia hyödyntäen. 
Myös erilaisten pelien, kuten sisäcur-
lingin, pöytäpelien ja puhallustikan 

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toi-
minta esittelee vuoden 2015 Vammaisur-
heilu & -liikunta -lehdissä liikuntavinkkejä 
perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

TEKSTI: SOILE HONKALA, ANTTI TULASALO
KUVAT: SOILE HONKALA, JANNE RUOTSALAINEN

Upsee-pussin vahvuutena ovat sandaa-
lit, jotka mahdollistavat vuorotahtisen 
kävelyn.

Kengurun matkassa

Kengurupussin kanssa ulkoilukin 
onnistuu pystyasennossa.

pelaaminen on eri tavalla hauskaa ken-
gurupussin avulla, kun vaikeavammai-
nen lapsi pystyy pelaamaan pelejä pys-
tyasennosta muiden tavoin.

Kengurupussi mahdollistaa vaikea-
vammaisen lapsen mukaan ottamisen 
myös arkiaskareisiin. Hampaiden pesu, 
imurointi, leipominen ja leikkiminen 
sujuvat kengurupussin avulla muka-
vasti ja vaivattomasti.

Uutuus Upsee
Malikkeella on kengurupussin lisäksi 
testattu myös Upsee-pussia, joka on 
muuten hyvin samanlainen kuin ken-
gurupussi, mutta sen mukana tulevat 
sandaalit, joissa on paikat sekä lapsen 
että aikuisen jaloille. Toisena erona 
kengurupussiin Upsee-pussi kiinnite-
tään aikuisen lantiolle vyöllä, kun taas 
kengurupussissa on olkaimet tai liivi, 
jonka aikuinen pukee päälleen.

– Kengurupussilla lasta kävelyttäessä 
aikuinen joutuu ”heittämään” hypoto-
nisen lapsen jalkoja eteenpäin, jolloin 
aikuisen selkä joutuu koville. Upseen 
kanssa vuorotahtinen kävely onnistuu 
tetraplegia-cp-vammaiseltakin, kun-
han askeleet ovat maltillisen kokoi-
sia, kertoo Pia Jättömäki Monitoimi-
keskus Jaatiselta Upseen sandaalien 
eduista.

Toisaalta Malikkeen toimintaväline-
neuvoja Antti Tulasalo muistuttaa, 
että kengurupussi saattaa olla aikuisel-
le tukevampi kuin Upsee-pussi.

Kokeilemalla saa selville, mikä so-
pii itselle ja omalle lapselle parhaiten. 
Kengurupussia ja Upsee-pussia san-
daaleineen voi vuokrata Malikkeen 
vuokraamoista ja kokeilla ennen han-
kintapäätösten tekemistä.

Lisätiedot: Malikkeen toimintaväli-
neneuvoja Antti Tulasalo, antti.tulasa-
lo@kvtl.fi, puh. 0207 718 306.

LIIKUNTAVINKKI
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Lyhyesti

Perinteinen Loiskutellen-uintileiri jär-
jestetään 7.–11. kesäkuuta 2015 Kuor-
taneen urheiluopistolla. Leirillä uidaan 
ja kehitetään uimataitoja kaksi kertaa 
päivässä kokeneiden uinninopetta-
jien johdolla. Tarjolla on myös muu-
ta mukavaa liikunnallista ajanvietettä. 
Leiriläiset majoittuvat Kuortaneen ur-
heiluopiston tiloissa, kahden hengen 
esteettömissä huoneissa. Leirin ruo-
kailut tapahtuvat seisovasta pöydästä. 
Leirin yhteydessä järjestetään Suomen 
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton 
(SUH) erityisuinnin tekniikkakurssi.

Leiri on tarkoitettu Sinulle,
• joka olet n. 9–20-vuotias liikunta-, 
näkö- tai kehitysvammainen tai elin-
siirron saanut nuori.
• joka osaat uida vähintään 50 metriä 
itsenäisesti, ilman uinnin apuvälineitä 
ja avustajaa altaassa tai altaan reunalla.
• joka haluat oppia uintitekniikkaa tai 
parantaa sitä.

Leirin hinta: 400 euroa, sisältää ma-
joituksen, ruokailut, opetuksen, ohja-
uksen, avustamisen, leirivakuutuksen 

Loiskutellen
-uintileiri 
Kuortaneella 
7.–11.6.

ja oheisohjelman.
Huom! Leirillä uidaan 2 x 2 tuntia 

päivässä + muut liikunnalliset aktivi-
teetit, joten on tärkeää, että leiriläiset 
pystyvät tähän fyysisesti.

Ilmoittautumiset 6. toukokuuta 
mennessä sähköisellä ilmoittautumis-
lomakkeella osoitteessa www.vam-
maisurheilu.fi (–> Selaa tapahtumia –> 
Tapahtumat lajeittain –> Uinti).  Leirille 
valitaan 20 leiriläistä hakemusten pe-
rusteella. Valitulle leiriläiselle lähete-
tään kutsu leirille viimeistään 18. tou-

kokuuta mennessä. Kutsun mukana 
leiriläiset saavat myös maksuohjeet, 
alustavaa tietoa leiristä sekä matkus-
tusvinkit.

Lisätiedot: leirin vastuuohjaaja Sep-
po Loiske, puh. 040 755 6484 (tiedus-
telut iltaisin ja viikonloppuisin), loiske.
seppo@gmail.com.

Lisätiedot Erityisuinnin tekniik-
kakurssista: Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliitto SUH ry, Anneli 
Toivonen, puh. 045 631 9577, anneli.
toivonen@suh.fi

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry järjestää Sporttiklubin Treeni-
maalipalloleirin 25.–26. huhtikuu-
ta 2015 Liikuntakeskus Pajulahdessa, 
Nastolassa.

Leiri on tarkoitettu maalipallos-
ta kiinnostuneille n. 13–20-vuotiaille 
nuorille.

Aiempaa kokemusta maalipallosta 
ei edellytetä. Leirillä pelataan, harjoi-
tellaan ja opetellaan maalipallon pe-
rustekniikoita. Leirin harjoitukset ja 
peliosuudet ovat suunniteltu erityi-

sesti aloitteleville ja vasta vähän aikaa 
lajissa mukana olleille pelaajille.

Leiri alkaa lauantaina 25.4. kokoon-
tumisella klo 10.30 ja päättyy sunnun-
taina 26.4. lounaaseen klo 12.30.

Osallistumismaksu: 50 euroa/hen-
kilö, sisältää ruoat, majoituksen ja oh-
jauksen. Pelivarusteet on mahdollista 
saada lainaksi leirin ajaksi.

Ilmoittautumiset 10.4. mennessä 
ja lisätiedot: valmentaja Heikki Juvo-
nen, heikkiju@gmail.com, puh. 044 
3442 604

Sporttiklubin 
Treeni-maalipalloleiri 
Pajulahdessa 25.–26.4.
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Kuntoillen

Ääneen sanotusta ideasta syntyi jo vuosia kestänyt perinne.
Ystävänpäivän kunniaksi järjestetty 

Ystävä-Boccia keräsi helmikuussa 
yli 80 pelaajaa yhteisen kentän äärelle.

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Kun ystävyys voittaa

Ystävä-Boccia on enemmän kuin pelkkää peliä. Kisa on ennen kaikkea yhdessäoloa.

Boccia on tarkkuutta ja keskittymiskykyä vaativa laji. Yksi heitto voi muuttaa 
peliasetelman päälaelleen.

Tiukassa tilanteessa pelipallojen etäi-
syys maalipallosta mitataan mittatyö-
kalun avulla.

Kello ei ole edes yhdeksää, kun 
Vilppulan urheilutalon aulas-
sa käy kuhina. Vanhat ja uu-

det pelitoverit vaihtavat kuulumisi-
aan, sitovat sisätossujensa nauhoja ja 
lämmittelevät päivän pelejä varten.

– Kisapaikoilla kuuli usein puhut-
tavan siitä, kuinka olisi kiva joskus 
pelata huippujen kanssa tai edes 
hieman eri porukassa, Ystävä-Boccia 
-kisoja jo kuudetta kertaa järjestävä 
Onerva Uuttera pohjustaa töiden 
lomasta. 

Keskusteluista syntyi kisatapahtu-
ma, johon kuka tahansa voisi tulla 
ja jossa joukkueet muodostettaisiin 
paikan päällä arpaonnen sanelema-
na. Koska ajatuksena oli järjestää 
kisa, jossa yhdessä tekeminen olisi 
voittoa tärkeämpää, kisapäiväksi va-
likoitui helmikuun puoleenväliin si-
joittuva ystävänpäivä. Ensimmäiset 
kisat järjestettiin vuonna 2010..
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Ennen Ystävä-Boccian alkua jokainen 
osallistuja poimii kulhosta lapun, jon-
ka avulla joukkueet ja parit arvotaan. 
Tänä vuonna joukkueet oli nimetty 
Kalevalan hengessä.

Kisajärjestäjä Onerva Uuttera Mäntän Seu-
dun Invalideista ohjeistaa kisojen kulkua.

Info
Boccia
• Boccia on tarkkuutta vaativa pallolaji, joka on sukua petanquelle.
• Bocciassa pelaaja heittää, potkaisee, vierittää tai liu’uttaa omat pelipallonsa      
   mahdollisimman lähelle maalipalloa.
• Bocciaa voi pelata pareina, joukkueessa tai yksilöpelinä.
• Lajia on helppo soveltaa pallon liikuttamisessa hyödynnettävän kourun   
  sekä avustajan tuen avulla.  
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86 boccianpelaajaa niin läheltä kuin kaukaa kokoontui Vilppulan urheilutalolle ystävänpäivänä 14. helmikuuta.

Kuntoillen

Kourulla pelatessa pelaajan ja avustajan suhteen on oltava sau-
maton. Avustaja ei saa ottelun aikana puhua pelaajan kanssa.

Virve Jämsä ratkesi bocciaan kymmenen vuotta sitten. 
”Tämä on kuin shakkia, mutta keho on mukana.”

Ensio Leppänen kirjaa 
pelipisteet erän jälkeen. 
Leppänen on harrasta-
nut lajia jo 70-luvulta 
saakka.
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Tampereen seudun Näkövammaisilla riittää liikunta-
toimintaa melkein viikon jokaiselle päivälle. Pelkäs-
tään maanantaisin on tarjolla tasapainoryhmää, kun-
tovoimistelua, joogaa ja keilailua.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Tampereen seudun 
Näkövammaisilla 
on jäsenilleen laaja 
liikuntakattaus

Viikoittain tai joka toinen viikko ko-
koontuvia liikuntaryhmiä yhdistyksellä 
on kaikkiaan toistakymmentä. Yhdistys 
kartoitti taannoin, miten aktiivisesti jä-
senet liikuntapalveluita käyttävät, ja ai-
nakin toiminnanjohtaja Tuija Seppä-
nen yllättyi iloisesti.

– Näppituntuma oli, että liikuntaryh-
miin osallistuvat pääsääntöisesti samat 
henkilöt, mutta eri osallistujia olikin yli 
70, Seppänen sanoo.

TsN on iso yhdistys, jolla on seitse-
män paikallisyhdistystäkin. Osalla pai-
kallisyhdistyksistä on jotain omaakin 
liikuntatoimintaa, mutta isossa kuvas-
sa ongelma on se, miten saada kauka-
na Tampereelta asuvat jäsenet aktivoi-
tua liikunnan harrastamiseen.

– Paikallisyhdistyksiin tarvittaisiin 
omat liikuntavastaavansa, mutta kun 
30 jäsenen yhdistyksessä on vaike-
uksia saada riittävästi ihmisiä muo-
dostamaan hallituksen, niin on ym-
märrettävää, ettei ole helppoa löytää 
vapaaehtoista vastaamaan liikunnasta, 
TsN:n liikuntatoimikunnan puheenjoh-
taja Markku Runtti sanoo.

Runtti itse on innostunut erityisesti 
joogasta, joka on kuulunut yhdistyk-
sen liikuntavalikoimaan syksystä 2008 
lähtien.

– Tasapaino ja kehonhallinta ovat pa-
rantuneet huomattavasti sen jälkeen, 
kun aloitin joogaamisen. Ja mieli rau-
hoittuu totta kai, hän kertoo.

– Saimme aikoinaan Tampereen Seu-

dun Joogayhdistyksen kautta vapaa-
ehtoisen ohjaajan, ja sittemmin myös 
yksi jäsenistöstämme, Janne Silas, on 
ryhtynyt opiskelemaan joogaohjaajak-
si ja vetää toista ryhmäämme, Runtti 
toteaa.

Tutut näkövammaisten lajit sokko-
pingis ja maalipallo kuuluvat myös 
TsN:n valikoimaan. Yhdistyksen jäse-
nistä kaksi, Krista Leppänen ja Susan-
na Halme, kuuluvat naisten maalipal-
lomaajoukkueeseen.

Keilailu on oikea TsN:n kruununjalo-
kivi, onhan näkövammaisten keilailu 
lähtenyt Suomessa liikkeelle juuri Tam-
pereelta vuonna 1989. Yksi ”perustaja-
jäsenistä”, Leena Yrjänäinen pyörittää 
edelleen yhdistyksen keilavuoroa Kau-
pin keilahallilla maanantaisin.

– Meillä Tampereella käy yhdeksän 
keilaajaa ja lisäksi Hämeenlinnassa käy 
3–4 ja Valkeakoskella yksi keilaaja. Kier-
rämme myös aktiivisesti Keilacupin ki-
soja, Yrjänäinen kertoo.

Yrjänäinen kehuu keilailua erinomai-
seksi harrastukseksi jo senkin takia, 
että se ei katso ikää.

– Suosittelen kaikkia näkövammaisia 
aloittamaan keilailuharrastuksen käy-
mällä ensin keilakoulun, joita Tampe-
reellakin järjestetään pari kertaa vuo-
dessa. Siellä kyllä osataan riittävästi 
ottaa huomioon näkövammaisuus, Yr-
jänäinen sanoo.

Yleisesti ottaen näkövammaiset tun-
tuvat suosivan vahvasti oman vertais-

ryhmänsä keskinäistä liikuntatoimin-
taa, kertoo Markku Runtti. 

– Kun esimerkiksi yhdistyksen kunto-
salivuoro hiipui osallistujien vähetessä, 
pyrimme ohjaamaan harrastajat ylei-
sille vuoroille. Monet näkövammaiset 
kuitenkin haluavat, että se olisi nimen-
omaan näkövammaisten oma ryhmä. 
Pelätään, ettei yleisissä ryhmissä osata 
ottaa näkövammaa huomioon. Yhdis-
tys ei kuitenkaan pysty järjestämään 
toimintaa kaikissa lajeissa, siinä loppu-
vat nopeasti rahat, Runtti sanoo..

Leena Yrjänäinen on aktiivinen vapaa-
ehtoistoimija liikunnan – ja etenkin kei-
lailun – parissa. Itse hän käy kaatamassa 
keiloja kolmesti viikossa.

InfoTampereen 
seudun 
Näkövammaisten 
järjestämiä 
liikuntavuoroja
– Tasapainoryhmä ikäihmisille
– Kuntovoimistelu
– Joogaryhmät (alkeis/jatko)
– Keilailu
– Lykkykerho
– Kahvakuula
– Tuolijumppa
– Vesivoimistelu
– Sokkopingis
– Maalipallo 
Lisätiedot: Markku Runtti, 
puh. 041 513 3485, 
markkuruntti@kolumbus.fi

YHDISTYS-
ESITTELY
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Kuntoillen

Sokkopingistoiminta 
starttaa Lappeenrannassa 
Startti-stipendin avulla
VAU ja Tukilinja-lehti käynnistivät vuo-
den 2015 alussa Startti-stipendijärjes-
telmän tukemaan yksittäisten liikkujien 
harrastuksen alkuvaihetta sekä yhdistys-
ten ja seurojen vammaisurheilu- ja -lii-
kuntatoiminnan kehittämistä. Haku on 
kahdesti vuodessa: helmikuun loppuun 
ja lokakuun loppuun mennessä.

Stipendiä voivat hakea niin yksilöt kuin 
yhdistykset ja seurat. Kevään haussa ja-
koon lähti yhteensä 16 400 euroa 18 yksi-
löhakijalle ja 19 yhdistykselle tai seuralle. 
Yksilöhakija saattoi saada enimmillään 
500 euron stipendin ja yhteisöhakija 1 
000 euron stipendin.

Yksi stipendin saaneista yhdistyksistä 
oli Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry.

– Yhdistyksellä ei ole ollut liikuntatoi-
mintaa 2000-luvun alun jälkeen. Pari, 
kolme vuotta sitten alettiin kehitellä toi-

mintaa työikäisille jäsenille ja on saatu-
kin heitä aktivoitua miettimään, millaista 
toimintaa voitaisiin kehitellä, yhdistyk-
sen varapuheenjohtaja Anni Väänänen 
kertoo.

Kesällä 2014 yhdistyksestä käytiin seu-
raamassa Espoossa järjestettyjä maali-
pallon MM-kilpailuja. Väänäsen mukaan 
etenkin kisojen oheisohjelmat kiipeily-
seinineen saivat innostettua jäsenistöä.

– Moni on kokenut, että kun on nä-
kövamma, on korkeampi kynnys lähteä 
harrastamaan. Nyt on huomattu, että 
mahdollisuuksia on monenlaisia, Väänä-
nen sanoo.

Sokkopingis koettiin hyväksi lajiksi lii-
kuntatoiminnan starttaamiseen. Aluk-
si yhdistyksessä pohdittiin käytettyjen 
pöytätennispöytien tuunaamista sokko-
pingispöydiksi, mutta päädyttiin lopulta 

oikean pöydän ja välineiden tilaamiseen 
VAU:n kautta.

Pöytä on ollut jo aktiivisessa käytössä 
Lappeenrannan toimistolla. Kevään aika-
na on tarkoitus kutsua joku suomalaisis-
ta aktiivipelaajista opettamaan lajin salo-
ja yhdistyksen jäsenille.

– Leikkimielisellä hauskanpidolla läh-
detään liikkeelle, mutta on muutama jo 
naureskellut osallistuvansa sokkopingik-
sen SM-kilpailuihin. Ja olisihan se hienoa, 
jos joskus tulevaisuudessa meiltä olisikin 
pelaajia kisoissa, Väänänen sanoo.

Kaikki Startti-stipendin saajat löyty-
vät osoitteesta www.vammaisurheilu.fi. 
Startti-stipendin seuraava haku päättyy 
lokakuun loppuun. 

Lisätiedot ja hakulomake: www.
vammaisurheilu.fi (–> Palvelut –> Jäsen-
palvelut –> Apurahat ja tuet).

Helmikuun Kuntokuu-arvonnan voittajat
Helmikuussa vietettiin taas 
VAU:n Kuntokuuta. Seuraava 
Kuntokuu on vuorossa syys-
kuussa.

Lahjakortti:
Irma Tuomarmäki, Jokioinen
Liisa Humppi, Saarijärvi
Pertti Nurmi, Sysmä
Hilja Kovalainen, Kajaani
Meri Hiltunen, Helsinki

Reppu:
Sisko Sorsa, Kouvola
Taru Nikkilä, Sysmä
Kimmo Hede, Kouvola
Tiina Luomakangas, Kouvola
Jouko Lestinen, Sysmä
Eila Rämänen, Kalmari
Jorma Kotka, Alavieska
Tuula Merinen, Sastamala
Eino Koponen, Kontiolahti
Leena Heino, Sastamala
Maija-Liisa Nevala, Oulainen

Kirsti Uitti, Saarijärvi
Vesa Palomäki, Forssa
Riitta Niemi, Klaukkala
Marja Kaisa Suokas, Hämeenlinna
Taimi Taskinen, Kuopio
Sari Keskinen, Tampere
Pirkko Närhi, Kajaani
Maila Inalahti, Kotka
Hannu Huovinen, Lahti
Pekka Uitto, Seinäjoki
Jukka Uusitupa, Turku

Lisätiedot: www.kuntokuu.fi
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– Lapsille halutaan jo pienestä pitäen opettaa pyöräl-
lä ajaminen, mutta näkövammaiselle lapselle pyöräile-
mään opettelu ei olekaan ihan niin yksinkertainen asia.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: WWW.TREKBIKES.COM

Mitä tehdä, kun 
näkövammainen 
lapsi haluaa pyöräillä?

Näin sanoo pitkään näkövammaisten 
liikunnan parissa työskennellyt, itsekin 
näkövammainen Antti Rusi.

Tarvitaan tandempolkupyörä. Sel-
lainen, jota lapsikin voi ajaa. Sovelta-
van liikunnan apuvälinetoiminnalla 
SOLIA:lla on vuokrattavana kolme tan-
dempyörää: Helsingin toimipisteessä 
Trek 1000, Maskun toimipisteessä Trek 
900 ja Rovaniemen toimipisteessä Ma-
dison.

Näistä Trek 900 (kuvassa) soveltuu 
pienillekin lapsille. Pyörä on ns. naisten 
mallia ja taimmaisen penkin saa lasket-
tua hyvin matalalle. Lapsen kasvaessa 
penkkiä voi nostaa ja aivan yhtä hyvin 
Trek 900:lla voi ajaa kaksi aikuistakin.

Trek 900:n vuokraaminen SOLIA:n 
Maskun toimipisteestä on siten erin-
omainen valinta perheelle, jonka nä-
kövammaista lasta halutaan tutustut-
taa pyöräilyyn.

Mutta mitä sitten, kun kokeilut on 
kokeiltu, lapsi on innostunut pyöräilys-
tä ja tarve olisi kokonaan omalle tan-
dempyörälle? Trek 900:aa ei tällä het-
kellä tuo maahan mikään yritys.

Salolainen Rusi on auttanut perhei-
tä aiemminkin tandempyörän hankin-
nassa, ja tekee sitä mahdollisuuksien 
mukaan mielellään jatkossakin. Käy-
tännössä lapsille soveltuvan tandem-
pyörän saa tällä hetkellä hankittua 
tilaamalla ulkomailta. Trek 900:aa val-
mistaa amerikkalainen yritys.

Rusi arvioi, että Trek 900:n voi saada 
Yhdysvalloista selvästi alle 1000 euron 
– vertailun vuoksi Suomessa yleisim-
min myytävä Madison maksaa 1500 
euroa. Verot ja rahti tosin nostavat hin-
nan lähemmäs Madisonin hintaa.

Taloudellinen panostus on tietenkin 
kertarysäyksenä iso, mutta hyvin hoi-
dettuna pyörä kestää pitkään ja ikään 

kuin kasvaa nuoren pyöräilijän muka-
na, kun istuinkorkeutta nostetaan koh-
ti normaalikorkeutta.

Verrattuna esimerkiksi Trek 1000 
-pyörään Trek 900:ssa on leveämmät 
renkaat, eli kyseessä on enemmän pe-
ruspyörä kuin maantiepyörämäisempi 
”isosisarensa”.

Toinen vaihtoehto näkövammaisen 
lapsen mukaan ottamiseen on muo-
dostaa tandempyörä peräpyörän avul-
la. Peräpyörä on polkupyörän taka-
osaan kiinnitettävä ”peräkärry”, jossa 
lapsi pystyy polkemaan ja pitämään 
kiinni ohjaustangosta.

Peräpyöriä on vuokrattavissa esimer-
kiksi Malikkeelta ja niiden hankinta-
hintakin on edullinen. Peräpyörät ei-
vät tosin ”kasva” käyttäjän mukana, eli 
ne soveltuvat parhaiten melko pienille 
lapsille.

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

Lisätiedot tandempyörän hankin-
nasta: Antti Rusi, puh. 0400 879 820, 
lihashabakramppi@gmail.com

Näppäile nettiin
SOLIA:n, Maliken ja muiden suoma-
laisten liikunnan apuvälineitä vuok-
raavien tahojen tiedot ja varauska-
lenterit löytyvät kootusti osoitteesta 
www.välineet.fi
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Lyhyesti

VAU:n toimistolla tapahtui vuoden alus-
sa pari toimenkuvamuutosta, kun toi-
mistosihteeri Viivi Kuja-Kyynystä tuli 
jäsenpalvelukoordinaattori ja toimiala-
päällikkö Teemu Lakkasuosta markki-
nointipäällikkö.

VAU:n vuoteen 2021 ulottuvan stra-
tegian toinen kolmivuotiskausi (2016–
2018) starttaa ensi vuoden alusta pää-
teemanaan ”Vammaisliikunnan ja 
-urheilun kehittäminen seura- ja yhdis-
tystoiminnassa”. Kuja-Kyynyn siirtymi-
nen jäsenpalveluista vastaavaksi henki-
löksi ennakoi tätä painopistemuutosta.

– Haluan tehdä VAU:n jäsenilleen tar-
joamat palvelut entistä näkyvämmäksi. 
Että on oikeasti yksi nimetty ihminen, 
jonka kanssa VAU:n lähes 250 jäsenyh-
distystä ja -seuraa voivat käydä vuoro-
puhelua omista tarpeistaan, Kuja-Kyyny 
sanoo.

VAU:n jäsenien kirjo on laaja. Iso osa 

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Viivi Kuja-Kyynystä 
VAU:n jäsenpalveluista 
vastaava työntekijä

jäsenyhdistyksistä on eri vammaryh-
mien paikallisyhdistyksiä, mutta alati 
kasvava määrä jäsenistä on myös ur-
heiluseuroja. Tämä tekee myös jäsen-
yhdistysten tarpeista hyvin erilaisia. Jä-
senpalvelukoordinaattorin nimeämisen 
myötä kaikki asiointi on kuitenkin help-
po hoitaa ns. yhden luukun periaatteel-
la.

VAU aloittaa vuoden 2015 aikana yh-
distystoiminnan kehittämismallin pi-
lotin, jonka avulla VAU pystyy jatkossa 
paremmin ja tapauskohtaisemmin pal-
velemaan jäsenyhdistyksiään liikunta-
palvelujensa kehittämisessä ja jäsen-
seurojaan vammaisurheilutoiminnan 
kehittämisessä. Pilotista tiedotetaan li-
sää kevään kuluessa.

Viivi Kuja-Kyyny vastaa jatkossa mm. 
Kuntokuuhun, jäsenhakemuksien te-
kemiseen ja jäsenetuihin liittyviin kysy-
myksiin.

Lisätiedot: VAU, jäsenpalvelukoordi-
naattori Viivi Kuja-Kyyny, puh. 044 752 
9360, viivi.kuja-kyyny@vammaisurhei-
lu.fi

VAU järjestää elinsiirron saaneille ja dialyysissa oleville 
liikuntaleirin 23.–24. toukokuuta 2015 Nastolan Liikun-
takeskus Pajulahdessa. Liikuntaleiri sopii kaikille elinsiir-
ron saaneille sekä dialyysissa oleville, liikunnasta kiin-
nostuneille henkilöille. Leirille osallistuminen ei vaadi 
aikaisempaa harrastus- tai kilpailukokemusta. Lajeina ta-
pahtumassa ovat keilailu, lentopallo, yleisurheilu ja sul-
kapallo.

Liikuntaleirille osallistuminen maksaa yöpymisen hin-
nan (la-su välinen yö 93 euroa/hlö/2hh) ja se sisältää lau-
antain lounaan, päivällisen ja iltapalan sekä sunnuntain 
aamupalan ja lounaan. Osallistuminen keilailun lajiohjel-
maan maksaa lisäksi 40 euroa/henkilö. Niille, jotka eivät 
yövy Pajulahdessa, leirin hinta on 50 euroa (sisältää leirin 
ohjelman, keilailun lajiohjelmaa lukuun ottamatta, sekä 
lauantain ja sunnuntain lounaan).

Leiriohjelma, lisätiedot ja ilmoittautumislomake: 
www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtumia –> Tapah-
tumat vammaryhmittäin –> Elinsiirron saaneet)

Elinsiirron saaneiden 
liikuntaleiri 
Pajulahdessa 
23.–24.5. Opetus- ja kulttuuriministeriön katsannossa urheilun ja lii-

kunnan alueella Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry:n jäsenyhdistykset rinnastuvat urheiluseuroihin ja ovat 
näin oikeutettuja hakemaan seuratukea ja seurojen työllis-
tämistukea siinä missä seuratkin. Yksi työllisyyttä edistäviin 
hankkeisiin keväällä tukea saaneista 46 seurasta olikin VAU:n 
jäsenyhdistys Lylmi ry Hankasalmelta.

Lylmi – joka ei ole lyhennys mistään – edistää vammaisten, 
erityistä tukea tarvitsevien, pitkäaikaissairaiden, mielenter-
veyskuntoutujien ja oikeastaan kaikkien muidenkin jollain ta-
paa yhteiskunnan marginaalissa olevien asiaa liikunnan, kult-
tuurin ja muiden aktiviteettien keinoin.

Lylmi sai OKM:ltä 13 500 euron ja yhdeksän kuukauden mit-
taisen tuen. Kaikkiaan myöntösummat vaihtelivat 4 500 eu-
ron ja 26 000 euron välillä.

– Palkattava henkilö on nuori parikymppinen kaveri, jolla 
on itselläänkin ollut elämässään ongelmia terveytensä kans-
sa, mutta on personal traineriksi kouluttautunut. Tarkoitus on 
aloittaa Hankasalmen ja Muuramen alueen kylissä matalan-
kynnyksen liikuntakokeiluja, Lylmi ry:n liikuntavastaava Var-
pu Pöyhönen kertoi.

Hankasalmelaiselle 
Lylmille 13 500 euron 
työllistämistuki
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Svenska sidor

Jani Kallunki hade en klar plan på att av-
sluta sin karriär i och med de paralympis-
ka spelen i London 2012, där han hade för 
avsikt att vinna guldmedalj i judo. Kallunki 
kom så långt som till London, men sedan 
drogs mattan undan för honom. Ett disk-
bråck hindrade Kallunki att tävla och kros-
sade drömmen om guld.

Sedan Kallunki tillfrisknat funderade han 
tillsammans med sin långvarige tränare 
Juha ”Flobe” Vainio på en fortsättning och 
de fattade beslut om att försöka än en gång.

Kallunki kämpade om EM-brons i Ung-
ern, vilket väckte hopp om att hans avsikt 
att sluta efter en guldmedalj i London istäl-
let skulle bytas till att gälla en guldmedalj 
i Rio.

I augusti 2014, endast en och en halv 
vecka före VM-tävlingarna i Förenta stater-
na, knakade det ändå till i Kallunkis nacke 
på nytt. Diskbråcket var ännu värre än förra 
gången.

– Efter det kunde jag under de två för-
sta månaderna inte sova mer än 3–4 tim-
mar per natt utan smärtor och symptom. 
Det hände kanske en gång per vecka att jag 
kunde sova 8–10 timmar i sträck på grund 
av att jag helt enkelt var så otroligt trött, be-
rättar Kallunki.

Då nacken under höstens lopp började 
bli bättre och Kallunki igen kunde sova, var 
de första tankarna inte längre att nu ska det 
satsas för fullt på Rio.

– Till slut började jag under hösten 
grubbla över vad som verkligen är viktigt i 
livet, säger Kallunki.

Finlands mest kända synskadade idrot-
tare avlägsnade sig från arenorna utan att 
någonsin få den sista kronan på sin karriär, 
paralympiskt guld i judo.

Han hann ändå uppnå mycket; paralym-

Vi kommer ännu att sakna 
handikappidrottens frispråkige man

piskt guld i goalball, två paralympiska brons 
i judo, två EM-guld i judo, VM-brons i judo, 
EM-silver och EM-brons i judo samt guld-
medalj i världsspelen för synskadade.

Dessutom har han stått mycket i ramp-
ljuset. För många finländska sportfantaster 
är Jani Kallunki det första namnet de tänker 
på då det blir tal om en synskadad idrottare.

Kallunki är mycket pratsam, rentav karis-
matisk. Han har också haft framgång i sin 
karriär. Det är inte konstigt att han ofta varit 
ett ansikte för handikappidrott för synska-
dade i Finland.

– I medierna har man säkert tänkt att den 
där mannen talar mer än någon annan fin-
ländare, vi gör en grej av det, säger Kallunki 
med självironi.

Med sitt frispråkiga sätt har Kallunki ock-

så gett upphov till tandagnisslan. För me-
dierna är han ett idealintervjuobjekt, men 
i idrottskretsar har man ibland önskat att 
han kunnat hålla sin mun.

– Jag har aldrig förstått tanken att ”det 
räcker för mig att vara bland de sexton 
bästa”. Alltid då man tar på sig sin Finland 
-skjorta, ska målet vara minst en medalj, sä-
ger Kallunki.

Man kan vara av vilken åsikt som helst om 
Kallunkis uttalanden, men ett faktum som 
inte kan förnekas är att handikappidrotten 
är i stort behov av personer som han. Kal-
lunki har kanske någon gång slängt käft, 
men han har också gjort mycket för att 
den stora allmänheten ska förstå vad han-
dikappidrott är eller mer omfattande vad 
funktionsnedsättning är.

Jani Kallunki.

Martti Avila, som åker till IBSA världsspel, som 
ordnas i Soul i Sydkorea den 8–18 maj, varken 
ser eller hör hur käglorna faller. Med det vikti-
gaste är att de faller.

Avila har en hörsel- och synskada. Pet-
ri Römark, som har verkat som tränare för 
landslaget för synskadade bowlare, har för Av-
ila varit just den rätta mannen för uppgiften. 
Römark har en lång erfarenhet av att träna 
bowlare med hörselskada.

– Nu då vi har fått en professionell tränare, 
har vi kunnat märka att resultaten börjar bli 
bättre. Kasttekniken har utvecklats och vi upp-
lever att vi under vårens lopp hela tiden tar oss 
framåt, berömmer Avila.

I veterantävlingen i Tali i början av februari 

kastade han redan med 180 poäng i medel-
tal. Situationen är lovande med tanke på IBSA 
världsspelen, den första internationella elittäv-
lingen för synskadade som 62-årige Avila del-
tar i.

I fjol deltog jag i den första EM-tävlingen för 
dövblinda i Bulgarien och vann. Jag åker till 
Korea med siktet på medalj.

Avila är enligt idrottsklassificeringen för syn-
skadade klassad som B2, det vill säga gravt 
synsvag. I bowlinghallen är han i behov av en 
assistent.

– Om jag verkade ensam i en tävlingssitua-
tion, skulle allt ske mycket långsamt. Jag bor-
de söka bollen bland alla andra bollar i samma 
färg. Det här skulle inverka på min koncentra-

tion, säger Avila.
Däremot störs Avila inte av akustiken i bow-

lingshallen – inte längre.
– Jag fick mitt första implantat i innerörat 

1997 och i det andra örat 2009. Implantaten 
har inte problem med eko, såsom det är med 
vanliga hörapparater.

Innan Avila fick implantaten, hann hans syn-
sinne bli så dåligt att han inte längre lyckades 
läsa på läpparna. Han var tvungen att kommu-
nicera taktilt med en tolk, det vill säga genom 
teckenspråk som baserar sig på känselsinnet.

– Nu då jag har implantat, kommer jag ock-
så i omgivning med högt oljud gott under-
fund med vad som sägs, förutsatt att den an-
dra talar till mig på nära håll.

Käglorna faller trots att det inte hörs
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Svenska sidor

Helsingin Kisa-Veikot (HKV) är Finlands 
största friidrottsförening och numera 
också den ledande föreningen för frii-
drott för synskadade i Finland. Till det 
behövs ändå inte mycket, så pass få ak-
tiva tävlande synskadade friidrottare 
finns det för närvarande i Finland.

Då sprinterlöparen och längdhoppa-
ren Elisa Montonen, sedan hon hade 
flyttat till Helsingfors, bytte förening 
från Mikkelin Kilpa-Veikot till HKV, som 
hennes medtävlare Ronja Oja redan 
representerade, blev Helsingforsfören-
ingen samtidigt etta för synskadade fri-
idrottare.

– Vi har haft hörsel- och synskadade 
idrottare genom tiderna, allt från med-
aljören i de paralympiska spelen Jari 
Gusev, berättar HKV:s verksamhetsle-
dare Reijo Siitonen.

Matti Laatikainen, som har verkat 
som Ronja Ojas tränare sedan 2011, är 
en erfaren friidrottstränare, men innan 
han träffade Oja hade han ingen erfa-
renhet av att träna synskadade idrot-
tare.

– Jag har fått lära mig en hel del då 
jag har arbetat tillsammans med Ronja. 

Kanske den största lärdomen har varit 
betydelsen av fysisk beröring i hand-
ledningen. Man kan inte alltid bara säga 
att gå dit och gör det på ett visst sätt. 
Man måste alltid delta i mycket hög 
grad i det som görs, säger Laatikainen 
som har verkat som tränare i friidrott i 
över 20 års tid.

Enligt Laatikainen finns det i en för-
ening av HKV:s storlek ypperligt med 
utrymme för fler friidrottare med 
synskador.

– Det finns ju hur många synskadade 
ungdomar som helst i Finland. Vi borde 
bara göra dem och framför allt deras 
föräldrar medvetna om att synskadade 
ungdomar helt bra kan delta i idrotts-
föreningens verksamhet, säger Laati-
kainen.

Finlands största friidrottsförening 
förhåller sig okomplicerat till 
handikappidrott

Matti Laatikainen och Ronja Oja.

Special Olympics World Summer Games i Los 
Angeles, som pågår 25.7–2.8 är det största 
idrottsevenemanget i världen 2015. Finlands 
lag på 92 idrottare höjde känslan av samhö-
righet och tävlingsruset på lagets första ge-
mensamma träningsläger i motionscentret 
Liikuntakeskus Pajulahti.

Finlands lag är ett av de största tävlingsla-
gen som reser från Europa till Los Angeles. 
Tillsammans med tränarna och lagledningen 
uppgår de till totalt 129 personer. Finländska 
idrottare tävlar i 13 grenar.

Under Special Olympics -tävlingar kommer 
lagen att bekanta sig med den lokala kultu-

ren i värdstaden dagarna före öppningscere-
monin. Finlands lag reser till Förenta staterna 
tisdagen den 21 juli och anländer sent på 
kvällen till sin värdstad San Diego, efter att ha 
varit på resa i cirka ett dygn.

I vissa tävlingar har idrottarna under sina 
besök i värdstaden inkvarterats hos familjer, 
men i San Diego kommer Finlands lag att in-
kvarteras i universitetskampuset Point Loma 
Nazarene den 22–24 juli. Mycket nära kam-
puset finns utmärkta möjligheter till träning 
i de olika grenarna.

Under själva tävlingarna tar Finlands lag in 
på två universitets – UCLA:s och USC:s kam-

pusområden i Los Angeles. En stor del av täv-
lingsplatserna finns på universitetens kam-
pusområden, vilket innebär att upp till 60 
procent av idrottarna i tävlingarna slipper 
dagliga resor mellan inkvarteringsplatsen 
och tävlingsplatsen.

Tävlingarnas öppningsceremoni (25.7) och 
avslutning (2.8) ordnas i Los Angeles Memo-
rial Coliseum, som har fungerat som huvud-
scen i de olympiska spelen 1932 och1984. 
Läktaren rymmer cirka 80 000 personer, som 
enligt tävlingsarrangörerna kommer att vara 
smockfull under både öppningsceremonin 
och avslutningen.

Tävlingsruset stiger 
– Special Olympics World Summer 
Games i Los Angeles närmar sig
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Eetu Erosen edustama Suomen miesten maalipallojoukkue sijoittui Liettuan jälkeen toiseksi tammikuun Pajulahti Games -kilpailuta-
pahtumassa. Joukkueen kauden päätavoite on Liettuan Kaunasissa 5.–12.7. järjestettävissä EM-kilpailuissa.
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee 

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

Teemu Lakkasuo
markkinointipäällikkö,
puh. 040 565 1001,
teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi
- markkinointi ja 
yhteistyökumppanuudet
- 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
- 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 
1.12.2013–30.4.2015)

Piia Korpi
koulutuskoordinaattori,
puh. 044 767 1368, 
piia.korpi@vammaisurheilu.fi
- koulutus

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
jäsenpalvelukoordinaattori
puh. 044 752 9360, 
viivi.kuja-kyyny@
vammaisurheilu.fi
- jäsenpalvelut
- Kuntokuu
- toimistoasiat
- asiakasrekisterin ylläpito
- lehti- ja materiaalitilaukset

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
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
- Junior Games

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

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

Jarno Saapunki
aluetoiminnan suunnittelija 
(pohjoinen alue)
puh. 040 737 5882
jarno.saapunki@
vammaisurheilu.fi
- pohjoisen alueen     
  harrasteliikunnan ja 
  aluetoiminnan suunnittelu
- tapahtumien suunnittelu ja 
  toteutus

ALUEELLISET YHTEYSHENKILÖT
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KILPAILUKUTSUJA

ALPPIHIIHTO

ALPPIHIIHTOKILPAILUT
Himos-Leitner -alppihiihtokilpailut liikunta-, näkö- ja kehitys-
vammaisille sekä elinsiirron saaneille laskijoille järjestetään lau-
antaina 18. huhtikuuta 2015 klo 8.00 alkaen Pohjois-Himoksella 
Jämsässä. Kilpailu järjestetään 8–16-vuotiaiden junioreiden Leit-
ner-kilpailun yhteydessä soveltavan alppihiihdon sarjana. Lajina 
on suurpujottelu. Lasketaan sovelletuin Special Olympics -sään-
nöin: ensimmäisen lasku=tasoluokittelu ajan perusteella, toinen 
lasku=finaali, loppuaika=kahden laskun yhteistulos.
Osallistumismaksu: 35 euroa, sisältää hissilipun. Maksu 14.4. 
mennessä tilille FI30 5091 0320 0348 94, lisätietoihin mainin-
ta ”soveltava Leitner+kilpailijan nimi”. Rinneyhtiön vaatimus on, 
että kilpailijat käyttävät aina hissilippua hissiin mennessään. Kil-
pailijaliput kisatoimistosta, huoltajaliput lippuluukulta (la 8.00–).
Ilmoittautumiset 4.4. mennessä: Janne Piitulainen, janne.piitu-
lainen@pajulahti.com, puh. 044 7755 329.
Kisatoimisto auki perjantai-iltana ja lauantaiaamuna. Ajat ja pai-
kat tarkentuvat myöhemmin ja ovat luettavissa Himoskin netti-
sivuilla www.himoski.com.
Huom! Perjantaina illalla joukkueenjohtajien kokous. Rataan tu-
tustuminen kisapäivänä jo klo 8.00, palkintojenjako n. klo 17.00. 
Tarvittava majoitus varattava itse.
Järjestäjät: Alppihiihtoseura Himoski Ry ja Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU ry.

BOCCIA

X REVONTULI-BOCCIA (HENK.KOHT., PARI)
Tampereen seudun Invalidit ry järjestää X Revontuli-bocciakil-
pailut 18.–19. huhtikuuta 2015 Lomakeskus Revontulessa, Han-
kasalmella. Lomakeskus sijaitsee valtatie 9:n varrella. Kilpailut al-
kavat la 18.4. klo 9.00 ja jatkuvat su 19.4. klo 9.00.
Sarjat: Luokat 1–3 (henkilökohtainen), yleinen ja naiset (pari)
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari ja 12 euroa/henkilö, mak-
setaan Tampereen seudun Invalidit ry:n tilille 114630-871571. 
Maksaessasi ilmoita maksava yhdistys.
Ilmoittautumiset 11.4. mennessä: Lasse Mäkinen, Tampereentie 
480, 33880 Lempäälä tai teemu.makinen2@gmail.com
Majoituspaketti: Majoitus la–su 2–3 hengen huoneissa tai 4 
hengen mökeissä (minimi 4 hlöä/mökki), lauantaina lounas (klo 
11.00–16.00), tanssiliput, sunnuntaina aamiainen ja lounas, hin-
ta 69 euroa/hlö. Paketti yhden hengen huoneessa 89 euroa. Li-
sävuorokausi pe–la 2 hengen huoneessa 40 euroa/hlö ja yhden 
hengen huoneessa 60 euroa. 
Varaukset: Lomakeskus Revontuli, puh. 014 8448 200. Varates-
sasi mainitse Revontuli-Boccia.
Revontulen keilaradat ovat käytettävissä, myös niistä voi kysyä 
pakettia varatessasi. Hinnat 25 euroa/rata, hohtokeilaus 30 eu-
roa/rata.
Lisätiedot: Lasse Mäkinen, puh. 0400 727 898.
Omat pallot ja mittatikut mukaan.

BOCCIAN SISÄKENTTIEN SM-KILPAILUT  
(HENK.KOHT.)
Boccian sisäkenttien henkilökohtaisten sarjojen SM-kilpailut jär-
jestetään 2.–3. toukokuuta 2015 Nastolassa, Liikuntakeskus Pa-
julahdessa (Pajulahdentie 167).
Pelit alkavat lauantaina klo 10.00 ja päättyvät viimeistään klo 
22.00. Osanottovarmistukset alkavat noin tuntia ennen kilpailun 
alkua. Sunnuntaina klo 9.00 alkaen pelataan sarjojen finaalit, lu-
kuun ottamatta kouruluokkaa.
Sarjat: naiset, yleinen, seniorit ja luokat 2–3. Kourupelaajat ja 

luokka 1 pelaavat samassa sarjassa.
Sääntöjen mukaiset hyvityspisteet ovat käytössä. Seniorisarjaan 
osallistuvilla naisilla on kaksi hyvityspistettä/peli.
Osallistumismaksu: 16 euroa/hlö, joka maksetaan Boccian laji-
jaoksen tilille FI34 5700 8120 1701 59.
Ilmoittautumiset 17.4. mennessä ja lisätiedot: Raimo Nevanen, 
puh. 040 512 7142, mielellään arkisin klo 18 jälkeen tai raimo.ne-
vanen@gmail.com. Sähköpostilla ilmoittautuneille lähetetään ki-
sainfo etukäteen ennen kilpailuja.
Majoitus: Majoitusvaraus ja majoituksen maksu tehdään netin 
kautta (www.vammaisurheilu.fi –> Selaa tapahtumia –> Tapah-
tumat lajeittain –> Boccia).
Pajulahti toivoo, että mahdollisimman moni varaa ja maksaa ma-
joituksen nettivarausjärjestelmän kautta. Viimeinen majoituk-
sen verkkomaksu- ja varauspäivä on 17.4.2015. Peruutusehdot: 
Ilmoittautuminen on sitova. Sairaustapauksissa Pajulahti palaut-
taa maksetun summan lääkärintodistusta vastaan, vähennettynä 
toimistokululla 21 euroa/hlö.
Opistotason huoneet: Täysihoito, 2–3hh, 76 euroa/hlö/vrk. Puoli-
hoito, 2–3hh, 68 euroa/hlö/vrk. Opistolla on 6 kpl invahuoneita, 
jotka myydään varausjärjestyksessä. Niiden loputtua jäljellä ole-
vista perushuoneista Pajulahti pyrkii valitsemaan huoneet, joihin 
on tarpeen mukaan helppo kulku.
Hotellitason huoneet: Täysihoito, 2–4hh, 86 euroa/hlö/vrk. Puoli-
hoito, 2–4hh, 78 euroa/hlö/vrk. Hotellitasolla Hopeapajussa on 2 
invahuonetta, lisäksi yläkerran huoneissa helppo kulku.
Sekä opisto- että hotellitasolla 1hh lisämaksu on 25 euroa/vrk.
Huom! Mikäli yöpymisesi kestää useamman kuin yhden yön, 
niin ota yhteyttä Pajulahteen Sari Elorantaan, sari.eloranta@pa-
julahti.com.

XII HENK.KOHT. BOCCIAKILPAILU
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää kaikille avoimen XII henki-
lökohtaisen bocciakilpailun lauantaina 13. kesäkuuta 2015 klo 
9.00 alkaen Vilppulan urheilukentällä (Hopunmäentie 15). Osan-
oton varmistus klo 8.30 alkaen.
Kilpailusarjoina seniorit, naiset, yleinen ja luokat 1–3. Luokki-
en 1–3 ja seniorien sarjoissa on pelaajien käytössä SM-sääntöjen 
mukaiset hyvityspisteet. Jos seniorien sarjaan ilmoittautuu seit-
semän pelaajaa tai vähemmän, osallistujat jaetaan sukupuolen 
mukaan naisten ja yleiseen sarjaan.
Osallistumismaksu: 10 euroa, maksetaan etukäteen yhdistyk-
sen tilille FI58 5521 0720 0858 43.
Ilmoittautumiset 9.6. mennessä: Pertti Gustafsson, puh. 050 
919 2209 tai onerva.uuttera@nic.fi
Alkukilpailussa neljä erää per ottelu. Kentällä kahvio ja makka-
ranpaistoa. Omat pallot mukaan.

BOCCIAN IV ENERGIA-KILPAILUT (PARI)
Harjavallan Haka järjestää avoimet pariboccian IV Energiakilpai-
lut tiistaina 16. kesäkuuta 2015 klo 9.00 alkaen Harjavallassa, 
Honkalan urheilukeskuksessa. Osanoton varmistus kisapaikalla 
viimeistään 8.30.
Sarjat: naiset ja yleinen
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan 9.6. mennes-
sä Harjavallan Hakan tilille Satakunnan Osuuspankki Harjavalta 
FI19 5037 0540 0013 40.
Ilmoittautumiset 9.6. mennessä: Harjavallan Haka, harjaval-
lan.haka@gmail.com tai Simo Suomi, puh. 040 823 8871 tai Tuo-
mo Rantanen, tuomo.rantanen@luukku.com, puh. 040 522 5361. 
Huom! Myöhästyneitä ilmoittautumisia emme voi ottaa, emme-
kä osallistumismaksuja kilpailupaikalla.
Kisapaikalla on buffetti, ruokaa ja arvontaa. Omat pallot ja mitta-
kepit mukaan.
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BOCCIAN ULKOKENTTIEN SM-KILPAILUT  
(HENK.KOHT., PARI, JOUKKUE)
Vaasan seudun Invalidit järjestää boccian ulkokenttien SM-kil-
pailut 17.–19. heinäkuuta 2015 Vaasassa, pesäpallokentällä 
(Sanmarkinkatu). Perjantaina 17.7. järjestetään henkilökohtainen 
kilpailu klo 10.00 alkaen. Lauantaina 18.7. järjestetään parikilpai-
lu klo 9.00 alkaen. Sunnuntaina 19.7. järjestetään joukkuekilpai-
lu klo 9.00 alkaen.
Sarjat: naiset, yleinen, seniorit ja luokat 1–3.
Osallistumismaksut: 16 euroa/henkilökohtainen, 18 euroa/pari, 
21 euroa/joukkue. Maksut Vaasan seudun Invalidien tilille FI27 
5670 0820 0574 85
Majoituspaketti 17.–19.7.: 130 euroa/hlö, sisältää majoituksen 
hotelli Radisson Blu Royal H2-huoneissa aamiaisella (3 kpl inva-
huoneita), 3 x keittolounas pelikentällä.
Sitovat ilmoittautumiset majoituspaketin ostaville 15.6. men-
nessä, muut 1.7. mennessä ja lisätiedot: kilpailunjohtaja Martti 
Kujanpää, puh. 0400 860 164, kujanpaa.martti@netikka.fi, Mat-
ka-Ärrä Reijo Järvinen, puh. 0400 865 840, matka-arra@kolum-
bus.fi, Invalidit ry:n toimisto Riitta Isoviita, puh. (06) 318 2220, 
puheenjohtaja Pertti Meriruoho, puh. 044 325 1245.
Pelikentällä buffetista keittoa, makkaraa, leipiä, kahvia, pullaa, 
juomia ja arpoja. Arvonnassa huippupalkinnot, mm. viikon kyl-
pylämatka Pärnuun, kakkuja, lahjakoreja ym.

GOLF

AJALIN-GOLF
Kuudennet Ajalin-golfkilpailut järjestetään lauantaina 23. tou-
kokuuta 2015 Ruukkigolfissa, Raaseporin Pohjan kylässä. Kil-
pailu on suunnattu elinsiirron saaneille henkilöille ja heidän tu-
kihenkilöilleen ja ystävilleen.Sarjat: Elinsiirron saaneiden sarja 
ja tukihenkilöiden/ystävien sarja. Sarjat pelataan ruotsalaisena 
lyöntipelinä. Myös parhaat SCR-tulokset palkitaan.
Alustavat ilmoittautumiset pyydetään huhtikuun loppuun men-
nessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.5. Ilmoittautumiset 
osoitteeseen kalevi@ajalin.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä pitää ilmoittaa seura ja tarkka ta-
soitus.
Golfauton käyttö on mahdollista rajoitetusti, koska klubilla on 
vain muutamia autoja vuokrattavana. Vuokraus ja auton maksu 
golfklubin toimistoon. Ilmoitathan auton tarpeesta ilmoittautu-
misen yhteydessä.
Majoittumista voi tiedustella Urheiluopisto Kisakeskuksesta. 
Majoittujat hoitavat itse omat varaukset opistolla sähköpostitse 
osoitteeseen info@kisakeskus.fi. Merkkinä käytetään ”Ajalin Golf-
kisa”.
Kilpailupäivän greenfee on ilmainen. Harjoituskierrosten osalta 
tiedustelut suoraan golfklubilta.

KEILAILU

KEILAILUN SM-KILPAILUT (HENK.KOHT., PARI) 
Keilailun henkilökohtaiset ja parien SM-kilpailut järjestetään 2.–
3. toukokuuta 2015 Tampereella, Kaupin keilahallissa (Keilaku-
ja 1 ). Kilpailut alkavat lauantaina klo 11.00 ja sunnuntaina klo 
11.00. Lauantaina kilpailevat näkövammaiset sekä elinsiirron 
saaneet / dialyysissa olevat ja sunnuntaina kehitysvammaiset.
Ensin keilataan luokkien alkukilpailut (6 sarjaa) ja sen jälkeen fi-
naalipelit SM-kilpailusääntöjen mukaisesti.
Henkilökohtaisen kilpailun sarjat:
– Näkövammaiset: miehet ja naiset B1, B2, B3 ja B4
– Kehitysvammaiset: miehet ja naiset yleinen sekä Unified-pari-
kilpailu
– Elinsiirron saaneet ja dialyysissa olevat: miehet ja naiset ylei-
nen
Parikilpailu keilataan alkukilpailun yhteydessä (6+6 sarjaa). Näkö-

vammaiset parit on muodostettava yhdistyksittäin, kehitysvam-
maiset ja elinsiirron saaneet voivat muodostaa parit vapaasti.
Osallistumismaksu: 26 euroa/keilaaja maksetaan 17.4. men-
nessä Tampereen seudun Näkövammaisten tilille: TSOPFI62 
5732 2620 0461 51, käytä viitenumeroa 190509.
Ilmoittautumiset 17.4. mennessä: Leena Yrjänäinen, leenayr@
hotmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittavat tiedot: 
keilaajan nimi, sarja ja yhdistys/seura, tarvittaessa parikilpailun 
parit ja Unified-parit.
Lisätiedot: Leena Yrjänäinen, puh. 040 729 1053, leenayr@hot-
mail.com
Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailla hallin ravintolassa.

MELONTA 

RATAMELONNAN SPECIAL OLYMPICS  
-KILPAILUT 
Vanajaveden Vesikot järjestää ratamelonnan Special Olym-
pics -kilpailut lauantaina 27. kesäkuuta 2015 Hämeenlinnas-
sa. Melojalla pitää olla voimassa vakuutus, joka kattaa myös 
melontakilpailut (kilpailulisenssi) sekä oma kanootti ja kellun-
taliivi.
Matka: 200 m kajakkiyksiköllä. Aikataulu selviää lähempänä 
kisoja.
Lisätiedot: Hilkka Leskinen-Nikander, puh. 045 773 04549, 
hilkka.leskinen-nikander@hmlliikuntahallit.fi

RATSASTUS

SPECIAL OLYMPICS -RATSASTUSKILPAILUT
Huittisten Ratsastuskeskus järjestää kehitysvammaisten Special 
Olympics -ratsastuskilpailut sunnuntaina 10. toukokuuta 2015 
klo 10.00 alkaen Huittisten Ratsastuskeskuksessa.
Luokat: LUOKKA 1 Special Olympics, käyntiohjelma 1; LUOKKA 
2 Special Olympics, käyntiohjelma 2; LUOKKA 3 Special Olym-
pics, käyntiohjelma 2015; LUOKKA 6 Special Olympics, käynti-ra-
viohjelma 1; LUOKKA 7 Special Olympics, käynti-raviohjelma 2; 
LUOKKA 8 Special Olympics, käynti-raviohjelma 2015; LUOKKA 
8 Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 1; LUOKKA 9 Spe-
cial Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2; LUOKKA 10 Special 
Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2015
Ratsastaja voi osallistua kahteen luokkaan lainahevosella tai 
omalla hevosellaan. Kilpailuissa noudatetaan Special Olympics 
-sääntöjä sekä SRL:n vammaisratsastussääntöjä soveltuvin osin. 
Ratsastajille suositellaan kuulumista SRL:n jäsenseuraan tai hä-
nellä pitää olla SRL:n Green Card -kortti, joka kattaa myös ratsas-
tuksessa mahdollisesti sattuvat tapaturmat.
Lainahevosluokissa hevoset arvotaan ja hevosta on mahdolli-
suus kerran vaihtaa. Ratsastajat saavat verrytellä hevosta 15 min 
ennen omaa suoritustaan. Lainahevoset ovat pääasiassa ratsas-
tuskoulun opetushevosia. Kilpailut ratsastetaan kentällä tai ma-
neesissa, säästä riippuen. Hevosten kokeilu ja verryttely järjeste-
tään kentällä tai maneesissa sään mukaan.
Lähtömaksu: 10 euroa/luokka, hevosvuokra 10 euroa/luokka. 
Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan. Kanslia aukeaa klo 
9.00 ja sulkeutuu tunti kilpailujen päättymisen jälkeen.
Ilmoittautumiset Huittisten Ratsastuskeskukseen 5.5. mennes-
sä: toimisto@rekikoski.fi tai puh. (02) 567 797.
Lisätiedot: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 567 797.
Majoitusmahdollisuus, sis. aamupalan. Kilpailupaikalla puffet-
ti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. Jos ratsastaja tarvitsee 
avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mukanaan. Majoitus-
tiedustelut ja varaukset: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 
567 797, toimisto@rekikoski.fi.
Perjantai-lauantai 8.–9.5. pidetään valmennusleiri Huittisten 
Ratsastuskeskuksessa.
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Kalenteri 2015 huhti-kesäkuu
E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Huhtikuu
3.–6.4. Special Olympics Unified-
lentopalloturnaus (K) Eura
10.–12.4. Vammaisratsastajien 
ratsastusleiri (K, L, N) Tuusula
11.4. Maalipallon SM-sarja ja 1-divisioona 
2014–2015, 5. osaturnaus (N) Lahti
11.4. Willimies-Boccia 30-v (joukkue) (E, K, 
L, N) Lappeenranta
11.–12.4. Keilacup 2014–2015, 8. 
osakilpailu ja SM-joukkuekilpailu (E, K, L, 
N) Rovaniemi
11.–12.4. Sähköpyörätuolisalibandyn 
SM- ja Finlandia-sarjan 4. osaturnaus (L) 
Vaasa
10.–12.4. Taitoluistelun kv. Inclusive 
Skating Event (K) Glasgow, Iso-Britannia
12.4. Vammaisratsastuksen I-tason 
kouluratsastuskilpailut (K, L, N) Tuusula
15.–16.4. Junior Games -kevätkisat (E, K, L, 
N) Kuortane
18.4. Sokkopingiscupin 5. osaturnaus (N) 
Helsinki
18.4. Alppihiihtokilpailut (E, K, L, N) Jämsä
18.–19.4. X Revontuli-Boccia (henk.koht., 
pari)
22.4. VAU-työpaja 5a: Valmentaminen 
vammaisurheilussa/Valmennuksen 
erityispiirteitä, Tampere
23.–24.4. Motoasemat-koulutus, Imatra
25.4. Tarkkuussuunnistuksen Muurame 
TrailO, tempo+preo (E, K, L, N) Muurame
25.–26.4. Sporttiklubin Treeni-
maalipalloleiri (N) Nastola
26.4. Tarkkuussuunnistuksen Alahärmä 
TrailO, preo (E, K, L, N) Kauhava
26.4. Sovelletun judon SM-kilpailut (K) 
Vantaa

Toukokuu
2.5. Maalipallon SM-sarja ja 1-divisioona 
2014–2015, finaaliturnaus (N) Espoo
2.–3.5. Tarkkuussuunnistuksen FintrailO, 
preo+tempo (E, K, L, N) Espoo
2.–3.5. Boccian sisäkenttien SM-kilpailut 
(henk.koht.) (L) Nastola
2.–3.5. Keilailun SM-kilpailut (henk.koht., 
pari) (E, K, L, N) Tampere
8.–9.5. Special Olympics -karnevaalit (K) 
Lohja
8.–18.5. IBSA Maailmankilpailut (N) Soul, 
Etelä-Korea
9.5. Rytmisen voimistelun Special 
Olympics -kilpailut (K) Vantaa
10.5. Special Olympics -ratsastuskilpailut 
(K) Huittinen
12.5. Koululaisten yleisurheilukilpailut (K) 
Helsinki
12.5. Liiku terveemmäksi esteettä 
-seminaari ja Sporttitori, Rovaniemi
15.–17.5. Pyörätuolirugbyn EM-
esiturnaus, Open Nordic Championships 
2015 (L) Nastola
16.5. Salibandyn Special Olympics Oilers-
turnaus
16.–17.5. Vammaissulkapallon SM-
kilpailut (L) Jyväskylä
20.5. Liiku terveemmäksi esteettä 
-seminaari ja Sporttitori, Espoo
20.5. Triathlon for All -tapahtuma (E, K, L, 
N) Espoo
23.5. Ajalin-golfkilpailut (E) Raasepori
23.5. Likkojen Lenkki (E, K, L, N) Tampere
24.5. Tarkkuussuunnistuksen Etelä-
Pohjanmaan am ja kansallinen, preo (E, 
K, L, N) Seinäjoki

Kesäkuu
1.–4.6. PHLU:n Vierumäen Leiritulet -leiri (E, 
K, L, N) Heinola
1.–4.6. LapLin Soveltava Sporttileiri (E, K, L, 
N) Rovaniemi
1.–5.6. CampAbilities-liikuntaleiri (N) Espoo
1.–5.6. ESLU:n SankariSporttileiri (E, K, L, N) 
Hyvinkää 
1.–5.6. Kesäsporttis-liikuntakurssi (E, K, L, N) 
Kiiminki
1.–5.6. KymLin SporttiAction-leiri (E, K, L, N) 
Kouvola
1.–5.6. HLU:n Hämeen Sportti -leiri (E, K, L, 
N) Ylöjärvi
3.–5.6. Pokalin Sporttileiri (E, K, L, N) Joensuu
3.–5.6. EKLU:n Kesäleiri (E, K, L, N) Imatra 
6.6. Likkojen Lenkki (E, K, L, N) Jyväskylä
7.6. Erityisryhmien jalkapallon SM-sarjan 1. 
turnaus (K, L) Helsinki
7.–11.6. Loiskutellen-uintileiri (E, K, L, N) 
Kuortane
8.–12.6. ESLi:n Liikuntaleiri (E, K, L, N) Mikkeli
8.–12.6. ESLU:n SankariSporttileiri (E, K, L, N) 
Hyvinkää
8.–12.6. KESLI-leiri (E, K, L, N) Keuruu
8.–12.6. HLU:n Hämeen Sportti -leiri (E, K, L, 
N) Pirkkala
9.–12.6. LiikU:n Kesis-leiri (E, K, L, N) Sauvo
10.–12.6. PSL:n Sporttileiri (E, K, L, N) 
Siilinjärvi
11.–14.6. PLU:n Kesä Sporttis -leiri (E, K, L, N) 
Nurmo
13.6. XII Henk.koht. bocciakilpailu (E, K, L, N) 
Mänttä-Vilppula
16.6. Boccian IV Energiakilpailut (pari) (E, K, 
L, N) Harjavalta
17.–22.6. Boccia World Open (L) Poznan, 
Puola
22.–24.6. NIFU precamp -leiri (K, L, N) Nastola
27.6. Ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (K) Hämeenlinna
29.6.–3.7. LiikU:n Pitkis-Sport -leiri (E, K, L, N) 
Kokemäki
29.6.–3.7. LiikU:n Pitkis-Sport 
-pyörätuolikoripalloleiri (E, K, L, N) 
Kokemäki

RYTMINEN VOIMISTELU

RYTMISEN VOIMISTELUN  
SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT
Sport Club Vantaa ja VAU järjestävät rytmisen voimistelun 
Special Olympics -kilpailut 9. toukokuuta 2015 Vantaan 
Korsossa, Lumon monitoimitalolla (Urpiaisentie 14). Samas-
sa yhteydessä järjestetään voimisteluasema Kevätlumo.
Rytmisen voimistelun Special Olympics -luokat: yhdis-
tetty N/M A, B sekä N1, N2, N3 ja N4. Tasoilla A, B ja 1 väli-
neinä naru, vanne, pallo ja nauha. Tasoilla 2 ja 4 välineinä 
vanne, pallo, keilat ja nauha. Tasolla 3 välineinä naru, pallo, 
keilat ja nauha.
Osallistumismaksu: 10 euroa/laji. Osallistumismaksusta lä-
hetetään lasku sähköpostiin ilmoittautumisen päätyttyä.
Ilmoittautuminen tapahtumaan sähköisesti Nepton-järjest-
män kautta 20.4. mennessä osoitteessa www.scvantaa.fi/
rytmisen-voimistelun-special-oly
Lisätiedot: Mari Mieskonen, mari.mieskonen@scvantaa.fi, 
puh. 040 821 3709

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

Tulokset ovat myös tilattavissa kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.

SALIBANDY

SALIBANDYN SPECIAL OLYMPICS  
OILERS-TURNAUS
Kehitysvammaisten salibandyn Special Olympics Oilers-
turnaus järjestetään lauantaina 16. toukokuuta 2015 klo 
10.00–15.00 Espoon Ratiopharm Areenalla (Koivu-Mank-
kaantie 5).
Sarjat: 1-div (erittäin paljon pelanneet), 2-div (paljon pe-
lanneet), 3-div (jonkin verran pelanneet), 4-div (vähän pe-
lanneet), 5-div (hyvin vähän pelanneet)
Pelaajien lukumäärä kentällä on viisi kenttäpelaajaa ja maa-
livahti. Joka joukkueelle neljä peliä.
Osallistumismaksu: 130 euroa.
Ilmoittautumiset 24.4. mennessä ja lisätiedot: pekka.leis-
ti@gmail.com


