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KANNEN KUVA 
Special Olympics -meloja Anna Laitinen
Kuva: Lauri Jaakkola

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

Pääkirjoitus

Uusi liikuntalaki  
vs. uusi hallitusohjelma
Uusi liikuntalaki astui voimaan toukokuun alussa. Laki antaa edelleen hyvät puitteet 
kunnan järjestämälle erityisliikunnalle, joka koskee kaikkia VAU:n jäseniä. Uusi liikun-
talaki määrittää kuntien vastuulle liikunnan yleisten edellytysten luomisen seuraavilla 
toimenpiteillä: 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistä-
vää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, 2) tukemalla kansalaistoimintaa mu-
kaan lukien seuratoiminta sekä 3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

VAU oli mukana liikuntalain valmistelussa ja toi esille kuntien erityisliikunnan merkit-
tävän roolin liikunnan harrastamisen mahdollistamisessa. Liikuntalain yhdeksi perus-
teeksi saatiin kirjattua YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. 
Liikunnan osalta se sisältää kaksoisviestin. Yhtäältä se perustelee erityisryhmille koh-
dennettujen liikunnan palvelujen merkitystä osana yhdenvertaisuutta ja toisaalta se 
painottaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua – ei vain 
erityisryhmille tarkoitettuun ja suunniteltuun liikuntaan, vaan liikuntaan yleensä.

Pian liikuntalain voimaan astumisen jälkeen Suomi valitsi uuden eduskunnan ja saim-
me uuden hallitusohjelman. Uusi hallitusohjelma linjasi tavoitteeksi tunnin liikuntaa 
jokaiseen koulupäivään. Mieleni tekisi lisätä mukaan ”jokaiselle koululaiselle”. Edelleen 
tänä päivänä moni erityistä tukea tarvitseva oppilas on vapautettu koululiikunnasta.

Liikunnan asiantuntijat ovat tyytyväisiä tunti päivässä -kirjaukseen. Hallitusohjelman 
liitteestä löytyy kuitenkin myös esitys kuntien toimintavapauden edistämisestä. Ta-
voitteena on säätää laki, jonka puitteissa kunnat voivat harkintansa mukaan päättää, 
millä tavalla ne järjestävät laissa lueteltujen lakien mukaisia palveluja. Yhtenä lakina 
listassa on liikuntalaki. Tämä siis tarkoittaa, että kunnat eivät ole velvollisia noudatta-
maan mainituissa laeissa tai niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädettyjä velvoittei-
ta tai suosituksia mainittujen palveluiden toteuttamiseksi.

Toivon todella, että Suomen jokaisesta kunnasta löytyy liikuntaa ja samalla myös eri-
tyisliikuntaa arvostavia kuntapäättäjiä. VAU:n osalta tämä tarkoittaa, että meidän on 
osattava tuoda entistä paremmin esille liikunnan merkitys ja vaikuttavuus – ei vain yk-
silön hyvinvoinnin kannalta vaan myös kuntatalouden näkökulmasta.

Aurinkoista kesää edunvalvonnan lakki päässä toivottaen,

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Los Angelesin Special Olympics -kesämaailman-
kisoihin lähtevä meloja Anna Laitinen on toi-
minnan nainen. Häntä ei pari märkää kerrastoa 
hyydytä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: NINA JAKONEN, LAURI JAAKKOLA

Nastolan Reipas

Laitinen on ollut liikunnallinen koko 
ikänsä. Uinti, pyöräily ja hiihtäminen 
kuuluivat tiiviisti hänen lapsuusvuo-
siinsa.

Laitisen leipälajiksi valikoitui 90-lu-
vun alussa melonta, ja siitä on kiittä-
minen Nastolan kunnan silloista eri-
tyisliikunnanohjaajaa Virpi Remahlia 
(silloinen Suomalainen).

Remahl suostutteli Laitisen mukaan 
Suomi meloo -tapahtumaan vuonna 
1993. Laitinen meloi samassa venees-
sä Hilkka Leskinen-Nikanderin kans-
sa, joka on edelleen Suomen Special 
Olympics -joukkueen melontavalmen-
taja.

– Se oli mieletön matka. Ukkossade-
kuuro yllätti ja satoi koko matkan. Tau-

oilla yritettiin vaihtaa kuivia vaatteita 
päälle, mutta nehän kastuivat heti, Lai-
tinen kertoo.

Monelle tällainen kokemus olisi ollut 
lannistava, mutta kertoo paljon Laiti-
sen luonteesta, että hän rakastui lajiin 
perinpohjaisesti. Laitinen on osallistu-
nut Suomi meloo -tapahtumaan useita 
kertoja.

”Kun ei nukahtaisi 
paattiin”
Kymmenen vuoden harrastamisen jäl-
keen Laitiselle aukeni mahdollisuus 
päästä kisaamaan ulkomaille, kun me-

Anna Laitinen tuulettaa voittajana Ateenan Special Olympics -kesämaailmankisoissa.
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lonta valittiin uutena lajina Irlannin 
Dublinissa järjestettyihin vuoden 2003 
Special Olympics -kesämaailmankisoi-
hin.

– Mieleen muistuu kolme asiaa: Me-
lonta oli näytöslajina siellä, tapasimme 
suurlähettiläs Pekka Oinosen ja ava-
jaiset ja päättäjäiset olivat mahtavat, 
Laitinen sanoo.

Dublinin jälkeen seurasivat maail-
mankisat Kiinan Shanghaissa (2007) 
ja Kreikan Ateenassa (2011). Laitisen 
mitalikaappi täyttyi ja nastolalaises-
ta kehkeytyi oikea maailmanmatkaa-
ja. Nyt edessä on jälleen uusi manner 
valloitettavaksi, kun Special Olympics 
-kesämaailmankisat järjestetään 25.7.–
2.8. Yhdysvaltain Los Angelesissa.

– Ei kisareissut jännitä enää yhtään. 
Kahta isosiskoani jännittää varmasti 
enemmän kuin minua. He lähtevät nyt 
ensimmäistä kertaa katsomaan kisoja, 
Laitinen sanoo.

Laitista mietityttää lähinnä kymme-
nen tunnin aikaero Suomen ja Los An-
gelesin välillä.

– Kun en vain nukahtaisi paattiin. Saa 
roiskia vettä silmille, että pysyn hereil-
lä, Laitinen naurahtaa.

– Liikunnan ilo ja yhdessä olo ovat 
tärkeimpiä kisareissussa, mutta niin se 
on, että ilman mitalia ei sieltä kotiin tul-
la. Pitää vetää ihan täysillä, hän linjaa.

Ei mikään kynsienpurija
Laitinen on työskennellyt Liikuntakes-
kus Pajulahdessa vuodesta 2007. Hänen 
työnkuvaansa kuuluu viikonpäivästä 
riippuen mm. toimistotöitä, keittiöhom-
mia ja siivousta.

– Kerran Anna kysyi Pajulahden rehto-
riin Lasse Mikkelssoniin törmättyään, 
että ”No Lasse, mitä sä täällä oikein teet?” 
Hieman häkeltynyt Lasse oli hetken mie-
tittyään vastannut olevansa täällä töissä, 
kertoo Pajulahdessa liikunnanopettaja-
na työskentelevä Virpi Remahl.

– Moni Pajulahden henkilökunnasta 
onkin sitä mieltä, että ilman Annaa työ-
päivät olisivat aika yksitoikkoisia, Remahl 
jatkaa.

Laitinen asuu ohjatun asumisen yksi-
kössä Timpurintuvassa. Matkaa töihin 
Pajulahteen tulee Nastolan keskustasta 
viisi kilometriä suuntaansa. Kesäisin Lai-
tinen kulkee matkan pyörällä, talvella 
sauvakävellen. Jokapäiväisen reippailun 
ja työnteon jälkeen Laitisella riittää virtaa 
vielä muihin liikuntaharrastuksiin ja pia-

nonsoittoon.
– Pitää olla tekemistä. Ei viitsisi nyppiä 

kynsiä. Sen olen oppinut, että kynsiä ei 
kannata syödä, Laitinen sanoo.

Pianoa Laitinen soittaa paikallisessa 
kehitysvammaisten bändissä nimeltä 
Nastolan Reippaat.

– Sanotaanko, että meidän musiikki-
tyyliä on iskelmät, hitit ja popmusiikki. 
Virve Rostin Sata salamaa on suosikki-
kappaleemme. Toinen hyvä on Katjusha, 
jossa minä myös laulan..

Pajulahden 
Valkku
-koulutukselle 
tyly loppu
Anna Laitinen on yksi kymme-
nistä Liikuntakeskus Pajulahden 
Valkku-koulutuksen käyneistä. 
Laitinen suoritti Valkku-koulutuk-
sen vuonna 2007. 

Valkku on liikunnan alan val-
mentava koulutus, jonka tarkoi-
tus on antaa valmiuksia ammatil-
liseen peruskoulutukseen, työhön 
sijoittumiseen ja itsenäisen elä-
män hallintaan. Valkku on suun-
nattu erityistä tukea tarvitseville 
henkilöille.

Keväällä 2015 Opetushallitus 
teki päätöksen, ettei Valkku-kou-
lutus saa enää jatkoa syksyllä. Pe-
rusteluina mainittiin, että Valkku 
on pelkkänä liikunnan alan koulu-
tuksena liian suppea, eivätkä opis-
kelijamäärät ole riittävän suuret.

Vammaisurheiluun ja -liikun-
taan erikoistuneelle Pajulahdelle 
Valkku-opintojen lopetusuutinen 
oli iso yllätys ja pettymys.

Kun Pajulahdessa tapahtuu, on Anna Laitinen yleensä paikalla. Tässä meneillään ovat 
sähköpyörätuolisalibandyn EM-kilpailut vuonna 2012.

Anna Laitinen lausui Paralympiako-
mitean ja VAU:n keväällä 2014 järjes-
tämässä vammaisurheiluseminaarissa 
itse kirjoittamansa runon, jonka voi 
lukea Vammaisurheilu & -liikunta -leh-
destä 3/2014.
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Teema

Los Angelesissa 25.7.–2.8. järjestettävät Special Olym-
pics -kesämaailmankisat ovat suurimmat urheilukil-
pailut maailmassa vuonna 2015. Ensimmäistä kertaa 
kisat televisioidaan myös Suomessa.

Special Olympics
-kisat vihdoin televisiossa!

Yle on ottanut omakseen Los Ange-
lesiin matkaavan Suomen joukkueen 
eli Sisujengin. Yle lähettää jokaiselta 
kisapäivältä viiden minuutin suoma-
laistapahtumiin keskittyvän koosteen 
Urheiluruudun yhteydessä sekä pi-
demmän puolen tunnin koosteen kan-
sainvälisen kuvamateriaalin pohjalta. 
Yle lähettää kisoihin oman toimittajan-
sa Kristiina Kekäläisen.

Jo ennen kisojen alkua Special Olym-
pics ja Sisujengi ovat hyvin näkyvissä 
niin televisiossa kuin netissä. Kesäkuun 
alusta saakka on julkaistu Sisujengi-ai-
heisia lyhytvideoita, jotka ovat katsel-
tavissa netistä ja joita esitetään myös 
televisiossa.

Heinäkuun alussa (1.7.–5.8.) alkaa 
kuusiosainen Sisujengi-televisiosarja, 
joka esitetään TV2:ssa keskiviikkoisin 

klo 20.00. Ensimmäisessä viidessä jak-
sossa seurataan eri lajien urheilijoiden 
valmistautumista kisoihin. Televisiosar-
jan pääosan esittäjät ovat meloja Anna 
Laitinen, uimari Tatu Kantonen, pur-
jehtija Joni Roivanen, ratsastaja Jen-
ny Kärkkäinen ja yleisurheilija Noora 
Koponen. Sarjan kuudes jakso tulee 
ulos kisojen päättymisen jälkeen ja sii-
nä vedetään kisat yhteen.

Kisoihin valmistautumista ja itse ki-
soja seurataan tiiviisti myös Ylen so-
siaalisen median kanavilla Faceboo-
kissa ja Twitterissä sekä Sisujengin 
omilla sivuilla osoitteessa www.yle.fi/
sisujengi..

InfoNäin seuraat 
Sisujengin 
edesottamuksia 
netissä
– Nettisivut: www.vammaisurheilu.fi ja 
www.yle.fi/sisujengi
– Facebook: www.facebook.com/
SpecialOlympicsFinland
– Twitter: @SO_Finland

InfoSuomen joukkue 
Special Olympics -kesämaailmankisoissa
Suomen joukkueen kokoonpano kuvineen ja esittelyineen löytyy osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi/special-olympics/los-angeles-2015

Suomesta lähtee kisoihin 92 urheilijaa, joista 63 on kehitysvammaisia urheilijoita ja 
29 Unified-partnereita. Suomalaisvalmentajia kisoihin lähtee 33.

Suomalaisurheilijat osallistuvat 13 lajiin: lentopalloon, uintiin, ratsastukseen, jalkapalloon, 
beach volleyhin, koripalloon, yleisurheiluun, rytmiseen voimisteluun, melontaan, purjeh-
dukseen, keilailuun, golfiin ja judoon.

Kisasivut: www.la2015.org
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Kolumni

Se taisi olla 2009, kun olin Junior Games -kisoissa Jyväskylässä, jois-
ta minut bongattiin. Elina Holopainen kysyi, haluanko liittyä yleis-
urheilun valmennusryhmään. Asuin silloin vielä Noormarkussa ja 
olin kisoissa porilaisen Koivulan koulun kanssa.

Hain itselleni yleisurheiluvalmentajaa ja sain valmentajan ja pää-
dyin Noormarkun Nopsaan. Muutin Orimattilaan elokuussa 2013 
ja siirryin Orimattilan Jymyyn. Valmentajaksi sain Jarkko Kumpu-
laisen. Hän on paras valmentaja. Rento ja mukava.

Treenaan kaksi kertaa viikossa ja teen töitä. Lajini ovat pituushyp-
py ja pikajuoksu. Asun Tapolan kyläyhteisössä ja teen siellä kaikkia 
pieniä huoltohommia. Esimerkiksi vaihdan lamput ja kesä- ja talvi-
renkaat autoihin.

Olen ollut ulkomailla kilpailemassa Puolassa vuonna 2010 ja Bel-
giassa 2014. Seuraavaksi tavoitteena on voitto pituushypyssä Los 
Angelesissa Special Olympics -kesämaailmankisoissa.

Viime vuoden Belgian kisojen jälkeen sain Orimattilan Jymyltä pys-
tin, kun minut valittiin vuoden miesyleisurheilijaksi. Orimattilan 
kaupungilta sain ruusun ja kunniataulun. En osaa sanoa, mitä sai-
sin, jos voittaisin Los Angelesissa. Olisin sanaton ja todella iloinen, 
niin kuin varmaan valmentajatkin.

VALTTERI KALLIOMÄKI
YLEISURHEILIJA

Los Angeles kutsuu

KUVA: LAURI JAAKKOLA
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Teema

ALPPIHIIHTO

HIIHTO

GOLF

JALKAPALLO

18 lajia • 18 urheilijaa • 18 tarinaa • 18 lajia • 18 urheilijaa • 18 tarinaa • 18 lajia • 18 urheilijaa • 18 tarinaa • 18 lajia • 18 urheilijaa •
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA • KUVAT: LAURI JAAKKOLA, NINA JAKONEN, KARL WESTERSTRÅHLE, OSKARI HOPPULAN KOTIALBUMI, 
JUHA-MATTI LINNASAAREN KOTIALBUMI, TEEMU KOSKISEN KOTIALBUMI

Reittejä oman urheilulajin pariin on monenlaisia.  
Kuten on myös syitä rakastaa juuri sitä omaa lajiaan.

Bea Westerstråhle
Bea aloitti laskettelun espoolaisen Napakettujen erityislasten 
lasketteluryhmässä 6-vuotiaana. Viimeiset neljä vuotta hän on 
harjoitellut aktiivisesti Slalom-Seuran VALPPI-ryhmässä Vihdin 
hiihtokeskuksessa. Laskupäiviä kertyy vuodessa jopa yli sata. 

Useita lajeja harrastava Bea 
polki viime kesänä pyörällä 
lähes tuhat kilometriä.
– Alppihiihdossa on kivaa, 
kun pääsee laskemaan ko-
vaa ja tekemään hienoja 
käännöksiä. Parasta on pari-
pujottelu, jossa pääsee koit-
tamaan kumpi on nopeam-
pi, 17-vuotias Bea kertoo.

18 lajia, 18 urheilijaa, 18 tarinaa

Pauli Jarimo
Espoolainen Pauli tutustui golfiin vanhempiensa kautta. Hän 
oli jo kiertänyt kotimaisia ja joitain ulkomaisiakin kenttiä van-
hempiensa kanssa peliin tutustuen ennen kuin suoritti ”Gol-
fin ajokortin” eli Green Cardin vuonna 2000. Golfista on tullut 
Paulille hauska ja pitkäaikaista keskittymistä vaativa harras-
tus. Golf on tuonut 32-vuotiaalle Paulille myös uusia kaverei-
ta. Pauli harrastaa viikoittain myös uintia ja salibandya sekä 
laskettelee talvisin.

Sari Riuttanen
Sari kertoo innostuneensa hiihdosta vuonna 2002, kun hän is-
tui kerrostaloasunnossaan tekemisen puutteessa.
– Tuli mieleen, että nouseppa tyttö suksille, niin kohta on te-
kemistä, Sari muistelee.
Seuraavana vuon-
na lähiseudulla jär-
jestettiin vammais-
hiihdon SM-kilpailut, 
ja Sari pääsi testaa-
maan vauhtiaan. Kun 
10 kilometrin perin-
teinen kulki alle tun-
tiin, alkoi kilpailu-
ura, joka on vienyt 
pieksämäkeläisen 
hiihtämään mm. Ja-
paniin, Yhdysvaltoi-
hin ja Norjan Hol-
menkollenille.
– Sydän tykkää hiih-
tämisestä. En tiedä 
muuta lajia, joka ra-
sittaisi sydäntä niin 
sopivasti, Sari sanoo.

Emilia Välkki
Emilia tutustui jalkapalloon kavereiden innoittamana keväällä 
2008 ja on harrastanut lajia siitä lähtien. Jalkapallo on tuonut 
urheilun osaksi Emilian elämää. Hän on juossut mm. Naisten 
kympin ja osallistunut mui-
hin juoksutapahtumiin. 
Toukokuussa hän osallistui 
ensimmäisiin rytmisen voi-
mistelun kisoihinsa.
– Jalkapallo on joukkuelaji 
ja siinä menestyminen lisää 
yhteishenkeä ja antaa hui-
keita tunteita, helsinkiläistä 
Kontua edustava 28-vuotias 
Emilia sanoo.
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Mikko Niskanen
Mikko sai kuulla judo-
harrastuksesta samalla 
kylällä Siilinjärven Toi-
valassa asuneelta ty-
töltä, joka oli mukana 
kuopiolaisen Sakuran 
erityisryhmässä. Ensim-
mäiset kerrat harjoituk-
sissa menivät Mikolta 
vielä sivusta katsellen 
ja kuunnellen, mut-
ta kun innostus iski, ei 
häntä ole meinannut 
saada enää pois tata-
milta. Mikko toimii Sa-
kuran erityislasten ryh-
mässä apuohjaajana.
– Judossa saa uusia ys-
täviä ja pääsee kilpaile-
maan ulkomaille, Mik-
ko listaa lajin parhaiksi 
puoliksi.

Oskari Hoppula
Keilailu on tullut Oskarille tutuksi koulussa ja Rovaniemen San-
tasportin Sporttikerhossa. Vuonna 2013 oli VAU:n SM-jouk-
kuekisat Rovaniemellä, ja joukkue, jossa Oskari keilasi voitti 
kultaa. Siitä innostus 
roihahti täysiin liek-
keihin ja Oskarille 
hankittiin omat väli-
neet. Kisoissa kiertely 
on tuonut mukanaan 
haasteita, kun jo Ou-
luun on matkaa 250 
kilometriä ja suurin 
osa kisoista on vie-
lä kauempana. Äidin 
kuskipalveluille on 
käyttöä.
– Keilailussa on haas-
teita ja mukavaa ren-
toa kilpailua. Onnis-
tuneet kaadot tuovat 
hyvän mielen, 22-vuo-
tias Oskari kertoo.

Teemu Koskinen
Teemun isä pelaa lentopalloa ja sitä kautta lajin pariin pääse-
minen sujui helposti. Teemu oli käynyt isänsä kanssa katso-
massa pelejä ja innostus 
päästä itse kokeilemaan 
kasvoi. Lentopallo on 
napannut nuoren mie-
hen niin vahvasti pau-
loihinsa, ettei Teemu 
tällä hetkellä harrasta 
muita urheilulajeja. Tee-
mu pelaa Salon Viestin 
kehitysvammaisten len-
topallojoukkueessa Sei-
ja Mäyrän valmennuk-
sessa.
– Lentopallo tuntui kiin-
nostavalta ja siihen oli 
helppo päästä mukaan, 
16-vuotias Teemu ker-
too.

Tomi Kohomäki
Tomi on ollut lumiken-
käilyryhmän mukana sen 
perustamisesta, eli vuo-
desta 2003 saakka. Es-
poolaisen Rinnekodin lii-
kunnanohjaaja yhdessä 
lumikenkäilijöitä edelleen 
valmentavan Mika Vala-
vuoren kanssa houkut-
telivat lajin pariin Mika 
Miettisen, joka ehdotti 
Tomillekin lajiin tutustu-
mista. Tomi on hyvin lii-
kunnallinen mies. Hän on 
harrastanut lumikenkäi-
lyn ohessa myös jalkapal-
loa, salibandya, yleisurhei-
lua ja hiihtoa.
– Lumikenkäilyssä on pa-
rasta, kun pääsee ulkomail-
le kilpailemaan, 42-vuotias 
Tomi sanoo.

Niko Nätynki
Lahtelaisen Nikon ensimmäiset kokemukset koripallosta ovat alaluokilta, 
jolloin hänellä oli koulukummi. Joka ruokavälitunnilla koulukummit ja lap-
set pelasivat vastakkain. Niko sanoo muistavansa jokaisen pelin kuin eilisen. 
Kun Nikon asuinpaikan Sylvia-kodin ohjaaja sitten kysyi, haluaako Niko alkaa 
pelata koripalloa joukkueessa, ei Nikon tarvinnut kauaa miettiä vastausta.
– Kun on vaikka paha päivä, niin heti päästyäni kentälle tuntuu kuin lentäi-
sin. Koripallossa voi päästää höyryjä, 18-vuotias Niko sanoo.
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MELONTA

RATSASTUS

PURJEHDUS

RYTMINEN
VOIMISTELU

LUMILAUTAILU

Janne Matilainen
Janne sai kipinän lumilautailuun, kun hän näki Hyvinkään Sveitsin lasket-
telukeskuksessa taidokkaita lautailijoita vuosituhannen vaihteessa. Yhdes-
tä heistä, Peetu Piiroisesta, tuli myöhemmin lumilautailun olympiamitalisti. 
Janne Matilaisesta puolestaan tuli Special Olympics -mitalisti. Janne toivoo 
sydämensä pohjasta, että saisi uusia lautailukavereita kisoihin ja leireille.
– Rohkeasti vain rinteeseen. Mutkittelu on lumilautailussa parasta ja turval-
lista. Jos yrittää fronttitonneja, voi sattua mitä vain, Janne sanoo.

Jarmo Patana
Kokkolassa järjestettiin vuonna 2001 kokeilutilaisuus, jossa 
selvitettiin löytyisikö alueelta melonnasta kiinnostuneita ke-
hitysvammaisia nuoria. Paikallinen melontaa harrastava Pentti 
Yli-Hukkala oli tilaisuudessa mukana ja lupautui opastamaan 
Jarmoa melonnassa. Yhteistyö jatkuu edelleen, ja Jarmoa on 
ohjannut myös maajoukkuemeloja Kimmo Latvamäki.
– Urheilemisesta tulee hyvä kunto ja saa hyviä ystäviä, pää-
see leireille ja mukaville ulkomaanmatkoille, 41-vuotias Keski-
Pohjanmaan Retkimelojia edustava Jarmo kertoo.

Juha-Matti Linnasaari
Juha-Matti osallistui vuonna 2001 Lapissa järjestetylle kehi-
tysvammaisten henkilöiden leirille. Siellä yksi ohjaajista kysyi, 
haluaisiko Juha-Matti lähteä mukaan purjehtimaan. Laji on 
antanut Juha-Matille 
uusia ystäviä, mielen-
kiintoisia matkoja ko-
timaassa ja ulkomailla 
sekä paljon muistoja.
– Olen asunut koko 
ikäni Kustavissa me-
ren rannalla ja meri on 
kiehtonut minua aina. 
Purjehdus on siinäkin 
mielessä mukavaa, 
kun välillä myrskyää ja 
sitten on taas tyyntä, 
33-vuotias Juha-Matti 
sanoo.

Annika Olo
Annika oli kaksivuotias, kun hän aloitti ratsastusterapian. Aluk-
si ratsastus oli pyllymäen laskua hevosen selästä ja laulamista. 
Pikku hiljaa siitä tuli hä-
nelle rakas harrastus. 
Kuten monen muunkin 
pääkaupunkiseudun 
ratsastajan, myös es-
poolaisen Annikan val-
mentajana on alusta asti 
ollut Maritta Enqvist, 
Kartanon Ratsastajien 
vetäjä. Toinen Annikan 
sydäntä lähellä oleva laji 
on uinti.
– Ratsastus on rakkain 
harrastus. En halua lo-
pettaa ratsastusta kos-
kaan. Hevoset ovat 
ihania. Väritän vapaa-
aikana hevosten kuvia, 
26-vuotias Annika ker-
too.

Bettiina Vuori
Bettiinan voimisteluharrastus alkoi 
urheiluseuran aloitteesta. Seitsemän vuotta sitten tuli kysely, 
jossa kerrottiin Naantalin Voimistelijoiden aloittavan erityis-
ryhmille tarkoitetun jumpan ja kysyttiin olisiko Bettiina kiin-
nostunut. Kyllähän Bettiina oli, ja niin alkoi harrastus, joka on 
tuonut hänelle itseluottamusta, kavereita, oman kehon hallin-
taa ja paljon hyviä muistoja.
– Välineillä on kiva tehdä kaikkea kivaa ja puvut ovat ihania, 
sanoo 25-vuotias Bettiina.
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SALIBANDY

UINTI

TAITOLUISTELU

YLEISURHEILU
Noora Koponen
Noora on harrastanut yleisurheilua noin 6-vuotiaasta saakka 
ja ollut koko ikänsä erittäin aktiivinen liikkuja. Vammaisur-
heilun mahdollisuuksista hän sai kuulla kuitenkin vasta men-
tyään opiskelemaan erityisammattiopisto Luovin Alavuden 
yksikköön. Pikajuoksua ja pituushyppyä harrastava Noora 
edustaa yleisurheilussa kotikaupunkinsa Seinäjoen Seudun 
Urheilijoita. Jalkapalloa hän pelaa SJK-Tiikereissä.
– Juostessa kokee vauhdin hurman, etenkin 200 metrillä. Mui-
ta lajeja on vaikea harrastaa, kun ei löydy harjoitusryhmiä, 
Noora kertoo.

18 lajia
18 urheilijaa 

18 tarinaa

18 lajia
18 urheilijaa 

18 tarinaa

Janne Ahokainen 
Janne aloitti salibandyn teini-iässä 90-luvun lopulla Lehti-
mäellä Etelä-Pohjanmaalla. Hän oli harrastanut aiemmin 
yleisurheilua, mutta koki joukkuelajit mieluisammaksi vaih-
toehdoksi. Nykyään hän pelaa salibandyn lisäksi jalkapalloa 
kotikaupunkinsa Vantaan Itä-Hakkilan Kilvassa. Salibandy on 
tuonut Jannen elämään paljon ystäviä, uusia paikkakuntia ja 
menestystä.
– Salibandy oli vielä aika uusi laji siihen aikaan, kun aloitin. 
On ollut mukavaa kehittää lajia ja näyttää, että kehitysvam-
maisetkin osaavat tätä lajia pelata, 35-vuotias Janne sanoo.

Hanna Lahtinen
Hanna päätyi taitoluistelun pariin ala-asteikäisenä. Hänen ko-
tikuntansa Lempäälän erityisryhmien liikunnanohjaaja tunsi 
Anne Tinganderin, joka oli aloittanut soveltavan taitoluistelun 
ryhmän valmentajana Tampereella. Hannan ensimmäinen ur-
heiluseura oli tamperelainen KooVee, mutta nyt hän edustaa 
toista tamperelaisseuraa Varalatiimiä.
– Parasta on kun saa eläytyä ja nauttia luistelusta. On kauniita 

asusteita, muka-
va valmentaja ja 
kaverit. Kivaa on 
myös se, että saa 
matkustaa, Han-
na listaa.

Krista Luomala
Krista aloitti uinnin Jyväskylän kaupungin erityislasten uinti-
ryhmässä ollessaan 6-vuotias. Kun Krista innostui harrastuk-
sesta, hän liittyi uimaseura Swimming Jyväskylään. Krista on 
kokenut olevansa uimaseurassaan aivan samanlainen uimari 
kuin muutkin. Krista harrastaa uinnin lisäksi partiota.
– Olen horoskoopissa kala ja hyvä vedessä. On kiva päästä ki-
soihin äidin ja uintikavereiden kanssa. Minulla on ihanat val-
mentajat Mikko ja Kia, sanoo 21-vuotias Krista.
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Megafon-tanssiryhmän koreografiat kertovat liikkeen voimin 
tunteista, vahvuuksista ja heikkouksista. Festivaaleja kiertävän 

ryhmän voima kumpuaa luottamuksesta omaan tekemiseen.

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Sininen tunne

Kopina kantautuu pitkin Helsingin 
Aleksanterin teatterin kellarikerrok-
sen käytäviä. Kahdeksan nuorta nais-
ta seisoo siistissä rivissä tanssilattialla, 
pitelee hulmuavia helmojaan ja seuraa 
opettajansa ohjeita. Salin täyttyessä 
musiikista puhe lakkaa ja liike alkaa.

Salissa harjoittelevat tanssijat ovat 
Blue Flamenco -tanssikoulun edis-
tyneiden ryhmä nimeltä Megafon. 
Ryhmään kuuluu tällä hetkellä noin 

kymmenen tanssijaa, joista osa on har-
rastanut flamencoa yli puolet elämäs-
tään.

– Tämä ei ole mikä tahansa tanssiker-
ho, jonne kuka tahansa voi tulla koska 
vain kavereiden kanssa hauskaa pitä-
mään, ryhmän opettaja Anja Loikala 
painottaa.

Blue Flamenco -tanssikoululla on 
kulttuurilautakunnan myöntämät tai-
teen perusopetuksen oikeudet ja kou-

lu tähtää korkealle. Heinäkuussa kuusi 
ryhmän tanssijaa suuntaa Englantiin 
nuorten taidefestivaaleille ja elokuus-
sa koko ryhmä matkaa Joensuun Para-
fest-kulttuurifestivaaleille.

Ryhmän työstäessä esitystä salissa ei 
aikailla. Harjoituskertoja on jopa kol-
mesti viikossa.

– Kun teemme esitystä, harjoittelem-
me ammattilaisten tavoin, Loikala ker-
too.

Taiteilijan perustutkintoa tans-
sista suorittava Siiri nauttii fla-
mencon tarjoamista haasteista. 
”Parasta on nähdä oma kehitys”, 
nuori tanssija toteaa.
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InfoTanssikoulu 
Blue Flamenco
– Blue Flamenco on vuonna 1999 
perustettu taiteen perusopetusoi-
keuden omaava kehitysvammaisten 
flamencotanssikoulu, jossa on kor-
keatasoinen, tavoitteellinen ja mo-
nipuolinen opetus – ja johon on kui-
tenkin matala kynnys tulla.
– Kotisivut: 
www.kolumbus.fi/blue.flamenco
– Yhteyshenkilö: Anja Loikala, 
puh. 040 754 2158, 
blue.flamenco@kolumbus.fi

Lukemattomat  
kirjeet
Flamencon tanssiminen vaatii pitkä-
jänteisyyttä. Tanssi ei ole pelkkää lii-
kettä, vaan ennen kaikkea tunnetta. 
Esitykset syntyvät sormien, ranteiden, 
nilkkojen ja kasvojen yksityiskohdista. 
Yksityiskohdat ovat vivahteita tanssin 
tarinassa.

– Flamenco on voimakas laji, jossa 
saa purkaa energiaa, Megafon-ryh-
mässä syksystä saakka tanssinut Jaa-
na toteaa.

Tunteiden voima on ilmeinen erityi-
sesti Englannissa nähtävässä Kirjeitä-

teoksessa, jonka koreografia syntyi 
tanssijoiden itse kirjoittamista teks-
teistä. Tanssin tarinaksi valikoitui neljä 
tunnetta: viha, rakkaus, viisaus ja ilo. 
Ne ovat läsnä jokaisen arjessa.

Elokuussa Joensuussa nähtävässä 
Unien joki -teoksessa keskiössä on fla-
mencossa tanssivälineenä käytettävä 
viuhka. Muita flamencossa käytettä-
viä välineitä ovat aksenttikeppi, huivi 
ja pitkähelmainen puku nimeltä bata 
de cola. Välineet eivät ole somisteita, 
sillä ne ovat keskeisessä asemassa niin 
tanssin liikesarjojen kuin äänimaail-
mojen synnyssä.

Taiteen ja liikunnan kieli
Liikunnan ilo on vain yksi osa flamen-
con viehätystä. Useat tanssijat tuntevat 
toisensa vuosien takaa ja ryhmän voima 
rakentuu avoimen ilmapiirin luomaan 
luottamukseen. Virheitä ei pelätä, sillä 
tanssi on vaikea kaikille. Vaikka Loikalan 
ääni on kova, ohjeet vievät eteenpäin.

Flamenco on useille tanssijoille tapa 
kertoa se, johon sanoja ei löydy. Kerto-
mukset eivät kuitenkaan kaiu kuuroille 
korville, sillä ne ovat nähtävissä, koetta-
vissa ja kuultavissa tanssin kautta.

– Tärkeintä on se, että on jotain sanot-
tavaa, Loikala päättää..

Askeleita rytmittävät kengät tekevät tanssista musiikkia.

Blue Flamenco -tanssikoulun 
Megafon-ryhmä tähtää korkealle.
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Kolumnipalstalla pohditaan, ihmetellään ja otetaan kantaa 
vammaisurheiluun ja -liikuntaan eri näkökulmista.

Luovuus kumpuaa 
suvaitsevaisuudesta
Istuin Porin vanhan urheiluhallin neuvotteluhuoneessa vuonna nakki ja 
makkara. Olimme vammaisjärjestöjen järjestämällä valtakunnallisella kier-
roksella kertomassa silloisten vammaisjärjestöjen tulevasta yhdistymisestä.

Porilaiset olivat rakentaneet oman tietoiskunsa siten, että ääneen pääsi eräs 
uintivalmentaja, jonka sanat tekivät minuun silloin vaikutuksen ja tuntuvat 
edelleen hyviltä.

Tämän Porissa puhuneen valmentajan harjoituspiiriin kuului silloin Suo-
men parhaita vammattomia urheilijoita sekä kehitysvammaisia uimareita. 
Hän kertoi kehittyneensä eniten valmentajana tehdessään yhteistyötä näi-
den kehitysvammaisten uimareiden kanssa. Heidän kanssaan luovuus he-
räsi, sillä uudistumista tarvittiin lähes jokaisessa harjoituksessa. ”Kaikki ei 
mene niin kuin Strömsössä”, hän lausui merkittävät sanansa.

Jokainen huippu-urheilun kanssa työtä tekevä tietää, että juuri luovuutta 
tarvitsemme nipistäessämme viimeisiä sekunteja tai senttejä.

Vammaisjärjestöjen yhdistyminen ja vammaisurheilun integrointi lajiliittoi-
hin on ollut kaikkia urheilun kanssa työskenteleviä vahvistava ja suvaitse-
vuutta lisäävä asia. Siitä ovat hyötyneet niin vammattomat kuin vammaiset 
urheilun kanssa toimivat. Varmaan haasteitakin on ollut, mutta ajatus siitä, 
että urheilu ja liikunta ovat kaikkia yhdistäviä asioita, on tärkein, ja se on py-
ritty pitämään ajatusten keskiössä.

Suvaitsevuus on kaiken perusta. Tänä keväänä ensin suomalaiset ja sittem-
min muutkin eurooppalaiset pääsivät kokemaan suvaitsevuutensa rajoja, 
kun Pertti Kurikan Nimipäivät eteni Suomen edustajana Euroviisuihin.

Ringa Ropo on käsipalloseura Rii-
himäen Cocksin toiminnanjohtaja 
ja pituushypyn Suomen ennätyk-
sen haltija, joka on toiminut luot-
tamustehtävissä silloisessa Suo-
men Kehitysvammaisten Liikunta 
ja Urheilu SKLU:ssa ja VAU:ssa.



17

Lyhyesti

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen on lu-
pautunut kesällä 2016 Vantaalla järjes-
tettävien elinsiirron saaneiden ja dialyy-
sissa olevien EM-kilpailujen suojelijaksi ja 
kunniapuheenjohtajaksi.

– Vantaan kaupungille on kunnia toi-
mia kilpailujen isäntäkaupunkina ja sa-
malla tuoda elinsiirtotietoutta tutuk-
si myös suurelle yleisölle. Toivotamme 
urheilijat ja heidän tukijoukkonsa läm-
pimästi tervetulleiksi Vantaalle kesällä 
2016, toteaa kaupunginjohtaja Neno-
nen.

European Transplant Sport Champi-
onships 2016 Vantaa järjestetään 10.–17. 
heinäkuuta 2016. Kyseessä ovat monila-
jikilpailut, joiden kilpailupaikat keskitty-
vät Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuis-
tojen liikuntatiloihin. Kilpailulajeina ovat 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: VANTAAN KAUPUNKI

Kari Nenosesta elinsiirron 
saaneiden EM-kilpailujen 
suojelija

Kari Nenonen.

yleisurheilu, maastojuoksu, uinti, pyöräi-
ly, golf, sulkapallo, tennis, pöytätennis, 
petanque, darts, salibandy ja lentopallo.

– Vantaa pystyy tarjoamaan kilpailuil-
le suorituspaikkojen ja muiden palve-
luiden osalta pääkaupunkiseudun par-
haimmat olosuhteet, kiittelee kilpailujen 
pääsihteeri Teemu Lakkasuo.

European Transplant Sport Champion-
ships 2016 Vantaa tulee olemaan suurin 
Suomessa koskaan järjestetty vammais-
urheilutapahtuma. Kilpailuihin odote-
taan noin tuhatta osanottajaa ympäri 
Eurooppaa. Kilpailujen yhteydessä jär-
jestetään elinsiirtosymposio ja elinsiirron 
saaneiden lasten ja nuorten leiri.

Ensimmäistä kertaa elinsiirtourheilun 
historiassa kaksi eurooppalaista elinsiir-
tourheilujärjestöä, European Heart and 

Lung Transplant Federation ja European 
Transplant and Dialysis Sport Federation, 
järjestävät kilpailunsa samanaikaisesti 
samassa paikassa.

11 lajin Special Olympics -valmennusleiri 
Pajulahdessa 3.–4.10.
Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU järjestää kehitysvam-
maisten Special Olympics -val-
mennusleirin 3.–4. lokakuuta 

2015 Nastolan Liikuntakeskus Pa-
julahdessa. Leiri on avoin kaikil-
le kehitysvammaisille urheilijoil-
le sekä lentopallon ja koripallon 

vammattomille Unified-partnereille.
Tarjolla on valmennusta 11 Special Olympics -lajis-

sa: uinnissa, jalkapallossa, yleisurheilussa, koripallos-
sa, keilailussa, lentopallossa, rytmisessä voimistelus-
sa, salibandyssa, taitoluistelussa, pöytätenniksessä 
ja tenniksessä. Näistä pöytätennis ja tennis ovat uu-
sia Special Olympics -lajeja.

Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmen-
nukseen. Leirillä toimitaan itsenäisesti lajivalmenta-
jan ohjauksessa.

Hinta: 90 euroa (laskutetaan ennen leiriä, sis. ma-
joitus, ruokailut, ohjaus ja leirivakuutus) + keilailus-
sa lisäkustannuksena kilpailumaksu 4.10. järjestettä-
vään keilailukisaan osallistuville (n. 35 euroa, maksu 
paikan päällä).

Ilmoittautumiset 4.9. mennessä sähköisellä il-
moittautumislomakkeella osoitteessa www.vam-
maisurheilu.fi.

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

Pöytätennis on uusi Special Olympics -laji Suomessa. Kuvassa Timo Averjanov.

Oikaisu
Ensio Leppänen on harrastanut bocciaa 
80-luvulta lähtien, ei 70-luvulta lähtien kuten 
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden numeron 
1/2015 sivun 40 kuvatekstissä mainittiin.
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Miten 
me se 

tehtiin
– seuraesimerkki

Ville Lahnajärvi toimi viime kauden Koo-
veen miesten salibandyjoukkueen huolto-
tiimissä. Pelin seuraaminen kentän laidalta 
tarjosi ikkunan urheilun kulisseihin ja antoi 
rohkeutta omaan peliin.

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Huoltopenkiltä 
pelikentille

– Viimeiset neljä vuotta ovat kuluneet 
palloa pyöritellessä, Lahnajärvi toteaa 
Tampere Areena -palloiluhallin kahvi-
lassa.Neljästä vuodesta viimeiset kol-
me on vierähtänyt Kooveen erityis-
joukkueen All Blacksin riveissä.

Harrastuksesta on vuosien mittaan 
tullut kiinteä osa elämää ja arkea. Sa-

libandy pitää nuorukaisen liikkeellä 
myös harjoitusten ulkopuolella. Viime 
kaudella harrastus sai uuden ulottu-
vuuden 17-vuotiaan pelaajan pääs-
tessä työskentelemään Kooveen liiga-
joukkueen huoltajana.

– Kai se oli se aktiivisuus, Lahnajär-
vi pohtii syytä siihen, miksi juuri hänet 

pyydettiin huoltotehtäviin.
– Aktiivisuus on sitä, että kaikki, mitä 

tehdään, niin se tehdään huolella.
Huoltajan pesti piti sisällään pelaa-

jien juomapullojen täyttämistä, varas-
ton ja kentän siistimistä sekä muita 
juoksevia tehtäviä. Vaikka työ ei vaa-
tinut erityisosaamista, hommat eivät 

Ville Lahnajärvi vauhdissa All Blacks -joukkueen harjoituksissa.
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Info
Tampereen 
Koovee
– Koovee on tamperelainen 
urheilun yleisseura, joka on 
perustettu vuonna 1929. 
Seuran toiminnassa on 11 eri 
urheilulajia.
– Salibandyssa Koovee on 
noussut 2000-luvun aika-
na valtakunnan eliittiin niin 
miesten kuin naisten sarjois-
sa.
– Kooveen salibandyjaos-
tolla on kaksi erityisryhmää: 
kehitysvammaisten joukkue 
All Blacks sekä sähköpyörä-
tuolisalibandyjoukkue, joka 
osallistui ensimmäistä ker-
taa sarjatoimintaan kaudella 
2014–2015.
– Yhteyshenkilöt: erkkari-
joukkue All Blacks, Mikko Lii-
kanen, puh. 0400 806 700, 
miksa28@luukku.com ja spt-
salibandyjoukkue, Kennet 
Ketola, puh. 0400 724 298, 
kennet.ketola@salibandy.
koovee.fi

hoituneet itsestään. Kulunutta kaut-
ta tarkastellessaan Lahnajärvi toteaa, 
että huoltajan rooli vaati ennen kaik-
kea omatoimisuutta ja omistautunei-
suutta.

Yhteistyö ei ole 
itsestäänselvyys
Kooveen miesjoukkueiden ja erityis-
ryhmä All Blacksin yhteistyöllä on pit-
kät perinteet. Yhteistyö alkoi vuonna 
2011 erityisjoukkueen pelaajan toimi-
essa seuran A-junioreiden huoltajana. 

Liigajoukkueen kanssa huoltajatoi-
minta aloitettiin vuoden 2014 kesäl-
lä päävalmentaja Hannu Santasen 
ehdottaessa huoltajan etsimistä eri-
tyisjoukkueesta. Lahnajärvi valikoitui 
Kooveen erityissalibandysta vastaavan 
Mikko Liikasen suositusten avulla.

Työn suurin haaste kiteytyi huolta-
jalta vaadittavaan sitoutumiseen. Koko 
kauden kestävä pesti edellytti huolta-

jan läsnäoloa hallilla lähes kolme ker-
taa viikossa kahdeksan kuukauden 
ajan. Syksyllä pestinsä aloittanut Lah-
najärvi lopetti huoltajan työt keväällä 
keskittyäkseen omaan peliinsä ja mui-
hin harrastuksiinsa.

Haasteista huolimatta yhteistyölle 
on kuitenkin paikkansa niin seuran si-
sällä kuin urheilussa laajemmin.

– Pyrimme tekemään yhteistyö-
tä joukkueiden kanssa ja näin omalta 
osaltamme tuomaan suvaitsevaisuutta 
kentälle. Yhteistyön kautta tarkoituk-
semme on korostaa, että salibandy on 
peli meille kaikille, erityisjoukkueesta 
vastaava Liikanen toteaa.

Rohkeus  
omaan peliin
Lahnajärven katsoessa kulunutta kaut-
ta hän toteaa, että lyhytkin huoltajako-
kemus oli työn arvoinen. Työkokemuk-
sen rinnalla huoltajan tehtävä antoi 

aitiopaikan liigatason urheiluun ja itse-
ään kokeneempien pelaajien seuraa-
miseen.

– Sanoisin, että uskallan pelata hie-
man kovemmin, Lahnajärvi pohtii ko-
kemuksestaan saamiaan oppeja.

Omaan peliin keskittyminen ja taito-
jen kehittäminen tulevat tarpeeseen, 
sillä Lahnajärvi tähtää tammikuussa 
2017 Itävallassa järjestettäviin Special 
Olympics -talvimaailmankisoihin.

Pelisilmän rinnalla huoltajana toimi-
minen on tukenut oman roolin hah-
mottamista osana suurempaa koko-
naisuutta. Vaikka joukkue muodostuu 
yksilöistä, peliä ei voiteta yksin, pelat-
tiin sitten paikallis- tai maailmanmes-
taruustasolla.

– Oma tavoitteeni on saada peliaikaa 
ja pallollista roolia, Lahnajärvi kertoo.

– Joukkueena pelaamme tietenkin 
voitosta..

Ville Lahnajärvi työskenteli viime kauden Kooveen liigajoukkueen huoltajana.
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Teema

Kun ihminen kuulee sanan esteettömyys, tulee hänel-
le todennäköisimmin ensimmäisenä mieleen pyörä-
tuoli. Liikkumisen esteiden hahmottaminen on hyvä 
alku, mutta se on vain osa laaja-alaista esteettömyy-
den ja saavutettavuuden ymmärtämistä.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Toiveena yksinkertainen 
bussimatka treeneihin

Info

Ymmärtäminen on avainsana, kun pu-
hutaan kehitysvammaisten henkilöi-
den liikunnan harrastamisen esteet-
tömyydestä ja saavutettavuudesta. 
Ongelma ei esimerkiksi ole se, ettei 
jonnekin paikkaan fyysisesti pääse, 
vaan se, että sinne pääseminen on eri-
näisistä syistä johtuen monimutkaista.

Vantaalaisen koripalloilijan Jasu 
Henrikssonin äiti Tiiti kertoo Jasun 
tarvitsevan apua kellonajoissa, ettei 

hän lähde liian aikaisin harjoituksiin. 
Into päästä pelikentälle on kova.

Lähiliikenteen linja-autojen matka-
korttien lukulaitteissa ilmenevät on-
gelmat ovat riesa kenelle tahansa. Ja-
sulle bussikortinlukijan tai bussikortin 
viat ovat erityisen hermostuttavia.

– Lisäksi koululaiskortti on voimassa 
kuuteen asti ja sen jälkeen pitäisi muis-
taa maksaa kortin arvosta. Treeneihin 
lähtiessä aina muistutetaan, miten toi-

mitaan, Tiiti Henriksson kertoo.
Itse harjoituksissa ei enää suurem-

min ongelmakohtia löydy, vaikka ky-
seessä olisi entuudestaan tuntematon 
pelipaikka. Jasu pelaa Unified-koripal-
loa, jossa osa pelaajista on vammatto-
mia Unified-partnereita. Heidän neu-
voillaan ja heiltä mallia ottaen homma 
sujuu.

Valmentajan rooli on tietenkin kehi-
tysvammaisten henkilöiden urheilus-
sa merkittävä, oli mukana partnereita 
tai ei. Tiiti Henrikssonin mukaan hyvän 
valmentajan tärkeimmät ominaisuu-
det ovat selkeäsanaisuus ja kyky antaa 
lyhyitä, selkeitä ohjeita.

– Hyvä valmentaja auttaa ja kannus-
taa omia pelaajia ja on iloinen ja kiva, 
luettelee Jasu omasta mielestään val-
mentajan tärkeimmät piirteet. .

Jasu Henriksson.

Kurkistus 
Jasun arkeen 
Liiku terveemmäksi 
esteettä -kiertueella

Vantaan PuHu Junioreissa Uni-
fied-koripalloa pelaavan Jasu 
Henrikssonin arjesta on tehty ly-
hytdokumentti, jota esitetään 
VAU:n Liiku terveemmäksi es-
teettä -seminaareissa vuoden 
2015 aikana.

Dokumentti on nähtävissä myös 
netissä: www.youtube.com ha-
kusanoilla Jasun päivä.
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Liiku 
terveemmäksi 
esteettä, 
5.11. Tampere
Aika ja paikka: 
to 5.11. klo 12.00–16.00 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, 
Riika-sali (Ilmailunkatu 20)

Aiheina mm.
• Tilaisuuden avaus: Tuija Brax, Liiku 
terveemmäksi -neuvottelukunnan 
puheenjohtaja
• Esteettömyys ei ole mielipide: johta-
ja Kirsti Pesola, Invalidiliiton Esteettö-
myyskeskus ESKE
• Mikä on esteettömyyskartoitus? Esi-
merkkinä Varalan urheiluopisto: apu-
välineneuvoja Jukka Parviainen ja es-
teettömyyskartoittaja Ari Aalto, VAU
• Vammaispalvelut liikunnan tukena: 
järjestötyön suunnittelija Tarja Hon-
kanen, Invalidiliitto ry
• Esteettömyys ja liikuntapaikkara-
kentamisen suunta: ylitarkastaja Erja 
Metsäranta, Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto

Huom! Tampereen seminaarin jäl-
keen ei järjestetä erillistä Sporttitoria, 
koska seminaari järjestetään Liikun-
tamaan yhteydessä. Liikuntamaa on 
kaikkien Sporttitorien äiti.

Liiku terveemmäksi esteettä 
-tapahtumakiertue Vaasassa, 
Mikkelissä ja Tampereella
VAU on vetovastuussa vuoden 2015 
kansallisesta Liiku terveemmäksi -kam-
panjasta. Vuoden teemana on liikunnan 
esteettömyys ja saavutettavuus.

Vuoden 2015 aikana viidellä paikka-
kunnalla kiertävän Liiku terveemmäksi 
esteettä -kiertueen tapahtumapäiviin 
kuuluvat esteettömyysseminaari (klo 

12.00–16.00) sekä liikuntakokeiluja tar-
joava Sporttitori (klo 16.00–18.00).

Seminaarit ovat maksuttomia, mutta 
niihin osallistuminen edellyttää ennak-
koilmoittautumista. Ilman hyväksyttä-
vää syytä peruuttamatta jättämisestä 
seuraa 50 euron maksu.

Seminaarien jälkeen järjestettäville 

Sporttitoreille voi tulla, vaikka ei semi-
naariin osallistuisikaan. Sporttitori on 
erinomainen liikuntamahdollisuuksiin 
tutustumispaikka esimerkiksi perheil-
le, joissa on vammainen lapsi. Sportti-
torille ei tarvitse ilmoittautua.

Liiku 
terveemmäksi 
esteettä, 
30.9. Vaasa
Aika ja paikka: 
ke 30.9. klo 12.00–16.00 
(Sporttitori klo 16.00–18.00), 
Vaasan Ammattiopisto 
(Ruutikellarintie 2)

Aiheina mm.
• Esteettömyys ja liikuntapaikkojen 
rakentamisavustukset: yksikön pääl-
likkö Ismo Myllyaho, Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirasto
• Esteettömyyskartoitukset liikunta-
paikoilla, esimerkkeinä Kuortaneen ja 
Norrvallan urheiluopistot: arkkitehti 
(SAFA) Niina Kilpelä, Kynnys ry
• Miten kunnan vammaisneuvosto 
voi vaikuttaa? suunnittelija Tea Hof-
frén, Valtakunnallinen vammaisneu-
vosto
• Esteetön aistiympäristö: esteettö-
myysasiamies Hanna-Leena Rissa-
nen, Näkövammaisten Keskusliitto ry
• Loppukeskustelu: Miten toteutuu 
esteettömyys Vaasan ja sen lähiym-
päristön liikuntatiloissa?

Huom! klo 12.00–14.00 esitykset ruot-
siksi, tulkkaus suomeksi, klo 14.30–
16.00 esitykset suomeksi, tulkkaus 
ruotsiksi.

Liiku 
terveemmäksi 
esteettä, 
7.10. Mikkeli
Aika ja paikka: 
ke 7.10. klo 12.00–16.00 
(Sporttitori klo 16.00–18.00), 
Etelä-Savon Ammattiopisto 
(Otavankatu 4)

Aiheina mm.
• Esteettömyys ei ole mielipide: arkki-
tehti (SAFA) Niina Kilpelä, Kynnys ry
• Esteetön aistiympäristö: esteettö-
myysasiamies Hanna-Leena Rissanen, 
Näkövammaisten Keskusliitto ry
• Esteettömyyskartoitus suunnittelun 
avuksi, esimerkkeinä Tanhuvaaran ur-
heiluopiston esteettömyyskartoitus-
raportti: apuvälineneuvoja Jukka Par-
viainen, VAU
• Esteettömän ja saavutettavan liikun-
tatapahtuman järjestäjän tarkistuslis-
ta: toiminnanjohtaja Riikka Juntunen, 
VAU
•- Vammaispalvelut liikunnan tukena: 
järjestötyön suunnittelija Mika Saasta-
moinen, Invalidiliitto ry
• Miten kunnan vammaisneuvosto voi 
vaikuttaa? suunnittelija Tea Hoffrén, 
Valtakunnallinen vammaisneuvosto
• Loppukeskustelu: Miten meillä? To-
teutuuko esteettömyys ja mitä pitäisi 
tehdä?

Ilmoittautumiset seminaareihin: www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus tai 
Invalidiliiton toimistosihteeri Tarja Lukjanov, puh. 09 613 191
Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi
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Lyhyesti

Suomen suurin vammaisurheilun ja 
-liikunnan esittelytapahtuma, Liikunta-
maa, järjestetään 5.–7. marraskuuta 
2015 Tampereen Messu- ja Urheilukes-
kuksessa Apuväline 2015 -messuta-
pahtuman yhteydessä.

Liikuntamaassa on tutustuttavana 
ja kokeiltavana kymmeniä vammais-
urheilun lajeja, sovelluksia ja apuväli-
neitä. Liikuntamaa voi hyvinkin olla se 
paikka, josta juuri sinä löydät itsellesi 
oman lajin.

Vuoden 2015 Liikuntamaassa on eri-
tyisesti panostettu siihen, että innosta-
van lajikokeilun jälkeen löytyisi myös 

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Löydä 
oma seura 
Liikunta-
maasta!

väylä aloittaa lajin harrastaminen. 
Etenkin Tampereella ja lähiseudul-
la asuville on Liikuntamaassa tarjolla 
tietoa seuroista ja yhdistyksistä, joissa 
juuri kokeiltua lajia pääsee harrasta-
maan säännöllisesti.

VAU:n verkkosivuilla on ollut syksys-
tä 2014 lähtien Löydä oma seura -ni-
minen palvelu, josta kuka tahansa voi 
käydä etsimässä omalla kotiseudulla 
toimivan urheiluseuran, jolla on val-
miudet ottaa toimintaansa myös vam-
maisurheilijoita. Seurat on jaoteltu pal-
velussa alueittain.

Palvelussa ei suinkaan ole listattuna 

kaikki suomalaiset urheiluseurat, joilla 
on toiminnassaan vammaisurheilua, 
vaan ainoastaan VAU:n tiedossa ole-
vat seurat. Jos omassa urheiluseuras-
sasi on vammaisurheilutoimintaa tai 
halua aloittaa sellaista, mutta seuraa 
ei löydy listauksesta, ottakaa yhteyttä 
VAU:n tiedottajaan Lauri Jaakkolaan, 
lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi, puh. 
045 136 8695.

Lisätiedot Liikuntamaasta: 
www.liikuntamaa.fi

Löydä oma seura -palvelu: 
www.vammaisurheilu.fi 
(–> Palvelut –> Löydä oma seura)

Suomi isännöi ensimmäistä kertaa 
kahden vuoden välein järjestettävää 
Soveltavan liikunnan ja vammaisurhei-
lun pohjoismaista seminaaria, joka jär-
jestetään 19.–21. elokuuta 2015 Nas-
tolan Liikuntakeskus Pajulahdessa.

Torstaina 20.8. seminaarin ohjelmas-
sa on mielenkiintoinen Special Olym-
pics – More than Sport -miniseminaari, 
jonka pääluennoitsijana on Euroopan 
Special Olympics -järjestön Sports Di-
rector Mariusz Damentko Puolasta. 
Miniseminaarin aiheina ovat mm. kehi-
tysvammainen urheilija urheiluseuras-
sa, kehitysvammaisen urheilijan fyysi-

Special Olympics -miniseminaari 
osana Pajulahden pohjoismaista 
seminaaria

nen harjoittelu ja Unified-urheilu.
Pajulahden pohjoismaisen semi-

naarin muihin aiheisiin kuuluvat mm. 
Kuntoutujasta liikunnan harrastajak-
si (liikunnanohjaajat Harri Ahtee ja 
Markku Poikela), Liikunnan harras-
tajasta vammaishuippu-urheilijaksi 
(IPC:n hallituksen jäsen Rita van Driel, 
Hollanti), Liikuntapaikkojen esteettö-
myys (arkkitehti Niina Kilpelä, Kynnys 
ry) sekä katsaukset soveltavaan liikun-
taan eri Pohjoismaissa. 

Seminaarin ohjelmaan kuuluu luen-
toja ja käytännön työpajoja. Seminaa-
rin yhteydessä järjestetään iltatilaisuus 

Lahden Sibeliustalossa torstaina 20.8.
Ilmoittautumiset 30.7. mennessä: 

www.pajulahti.com (–> Nordic Confe-
rence 2015)

Lisätiedot: Virpi Remahl, virpi.re-
mahl@pajulahti.com, puh. 044 7755 350
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Tiesitkö
että

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

Tiesitkö, että...

media-
katsaus

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

Suomalaisia kilpailee 
kolmen kehitysvammaisten 
urheilujärjestön kisoissa
Kehitysvammaisten urheilussa on kolme 
kansainvälistä urheilujärjestöä, joiden kil-
pailuihin osallistuu suomalaisia urheilijoi-
ta. Suurin järjestö on Special Olympics, joka 
liikuttaa maailmanlaajuisesti 4,4 miljoonaa 
kehitysvammaista urheilijaa. Kesällä Los An-
gelesissa järjestettäviin Special Olympics 
-kesämaailmankisoihin saapuu noin 7 000 
urheilijaa 177 maasta. Suomestakin kisoihin 
lähtee 92 urheilijan joukkue. Kesämaailman-
kisat ovat vuoden 2015 suurimmat urheilu-
kilpailut maailmassa. Kisojen kunniapuheen-
johtajina toimivat Yhdysvaltain presidentti 
Barack Obama ja hänen puolisonsa Michel-
le Obama. 

Kehitysvammaisia 
urheilijoita on mukana myös 
paralympialaisissa
Paralympialaisissa kilpailevat pääasiallisesti lii-
kunta- ja näkövammaiset urheilijat, mutta ny-
kyään kesäparalympialaisissa on mukana myös 
kehitysvammaisia urheilijoita kolmessa lajissa: 
yleisurheilussa, uinnissa ja pöytätenniksessä. 
Kansainvälisen INAS-järjestön luokituksen saa-
neilla urheilijoilla on mahdollisuus päästä para-
lympialaisiin, jos heidän lajinsa sattuu olemaan 
lajiohjelmassa. Suomessa INAS-luokituksen 
saaneita urheilijoita on vain kourallinen. Yksi 
heistä, heittolajeihin osallistuva Jani Tissari läh-
tee syyskuussa Ecuadorin Quitossa järjestettä-
viin INAS Global Games -kisoihin.

Down-urheilijoille on omat 
arvokilpailunsa
Down-yleisurheilijoille on oma kansainvälinen 
järjestönsä, IAADS, joka järjestää vuorovuosi-
na EM- ja MM-kilpailut. Suomesta kisoihin on 
osallistunut muutamia urheilijoita, ja heidän 
menestyksensä on ollut erinomaista. Vuoden 
2014 EM-kilpailuissa esimerkiksi iittiläinen Jani 
Töyrylä voitti kolme kultamitalia ja kruunasi 
kisansa keihäänheiton maailmanennätykseen 
(28,76). Marraskuussa Etelä-Afrikassa järjeste-
tään MM-kilpailut, jonne on Suomesta lähdössä 
Töyrylä, Joonas Elo, Juho Oksman ja Eliel Nik-
kola. Down-urheilijoille on arvokilpailuja myös 
muissa lajeissa, kuten judossa, uinnissa, voimis-
telussa ja pöytätenniksessä.

Jani Töyrylä.

      Twitter

”Sisujengi valmistautuu Special Olympics 
-suurtapahtumaan, Yle seuraa. Minun ensi ke-
sän suosikkisarjani.”

Merja Määttänen @MerjaMttnen
Kehitysvammaisten Tukiliiton viestintäpäällikkö

Webby-voittajan esittely: 
https://vimeo.com/114882627

”Ylpeänä vastaanotin tiedon, että voitimme 
Webby Award -palkinnon mainoskampanjastamme 
Special Olympics Europen kanssa. Antakaa heille an-
saitsemansa huomio!”

Kevin De Bruyne @DeBruyneKev
Jalkapalloilija, Vfl Wolfsburg ja Belgian maajoukkue
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Huipulla

tutkittua

Kehitysvammaisten henkilöiden fyysisestä kunnosta, 
liikunta-aktiivisuudesta ja niihin vaikuttavista tekijöis-
tä ei ole saatavilla riittävästi tietoa.

Kehitysvammaisten 
liikunnan tutkimus 
laahaa jäljessä

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Vastikään julkaistu LIITU-tutkimus 
(Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymi-
nen Suomessa 2014 -tutkimusraportti) 
osoittaa, että lasten ja nuorten liikun-
ta-aktiivisuus on hälyttävällä tasolla. 
Vain viidesosa tutkituista lapsista ja 
nuorista arvioi liikkuvansa suositusten 
mukaisesti eli vähintään tunnin seitse-
mänä päivänä viikossa. Lisäksi noin vii-
desosa ylittää ruutuaikasuositukset lä-

hes päivittäin.
Kehitysvammaiset henkilöt jäävät 

kuitenkin ulos laajoista väestötason lii-
kuntakäyttäytymistä koskevista kyse-
lyistä ja selvityksistä. Esimerkiksi LIITU-
tutkimus ei ulottunut erityiskoulujen 
oppilaisiin.

Yleiselle väestölle suunnatut testit 
tai kyselyt eivät sellaisenaan yleensä 
sovellu toimintakyvyltään tai liikku-
mistavaltaan erilaisten henkilöiden 
kunnon tai fyysisen aktiivisuuden mit-
taamiseen. Kehitysvammainen henkilö 
ei ehkä osaa täyttää sähköistä kyselyä 
tai ymmärrä kysymyksiä.

Kansainvälisten tutkimusten pohjal-
ta tiedetään, että kehitysvammaiset 
liikkuvat valtaväestöä vähemmän ja 
ovat myös huonokuntoisempia kuin 
saman ikäiset ihmiset keskimäärin. 
Suomesta tätä tietoa ei ole saatavilla. 
Australiassa huomattiin, että koko vä-
estöön verrattaessa kansalliset liikun-
tasuositukset täyttyvät kehitysvam-
maisilla aikuisilla puolet harvemmin. 
Mutta sitä ei tiedetä, mitkä tekijät tä-
hän vaikuttavat.

Jäljessä ollaan sekä tutkimusten laa-
dussa että määrässä. Pohjoisamerik-
kalaiset tutkijat Frey, Stanish & Temple 
(2008) analysoivat 19 tutkimusraport-
tia, jotka käsittelevät kehitysvammais-
ten liikuntakäyttäytymistä. Vain kaksi 
täyttää luotettavan tutkimuksen kri-
teerit. 

Puutteet koskevat yleensä tutkimus-
joukon kuvausta, mittareita ja tutki-
musmenetelmiä. Esimerkiksi useissa 
tapauksissa tutkittavat kuvataan pel-

kästään diagnoosilla huomioimatta 
iän, sukupuolen, toimintakyvyn tai esi-
merkiksi perheen vaikutusta. 

Tutkijaryhmä esittääkin, että ke-
hitysvammaisten ihmisten liikunta-
käyttäytymisen selvittämiseksi tulisi 
käynnistää ammattimaisesti toteutet-
tuja terveys-, liikunta- ja kehitysvam-
ma-alan tutkijoiden yhteishankkeita.

Australiassa käynnistyi vuosi sitten 
tutkimusprojekti, jolla selvitetään ter-
veysliikuntaohjelmien vaikuttavuutta 
90 kehitysvammaisen aikuisen arjessa. 
Ensimmäiselle koeryhmälle räätälöi-
dään yksilöllinen liikuntaohjelma, joka 
sisältää sekä ohjattuja liikuntamuoto-
ja että arkiliikuntaa yhdessä vammais-
palvelun työntekijöiden kanssa. Toinen 
ryhmä osallistuu ohjattuun liikuntaan 
kolmesti viikossa kolmen kuukauden 
ajan. Kolmas eli kontrolliryhmä jatkaa 
elämäänsä kuten ennenkin.

Tutkijat toivovat löytävänsä tehok-
kaan ja edullisen mallin fyysisen ak-
tiivisuuden lisäämiseksi kehitysvam-
maisten ihmisten arkeen..
Lähteet:
Frey, Stanish & Temple, 2008. Physical ac-
tivity of youth with intellectual disability. 
Review of research agenda. APAQ 2008, 
25, 95–117.
Kokko & Hämylä (toim.), 2015. Lasten 
ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suo-
messa. LIITU-tutkimuksen tuloksia. Val-
tion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2.
Lante, Stancliffe, Bauman, van der Ploeg, 
Jan & Davis, 2014. Embedding sustai-
nable physical activities into the every-
day lives of adult with intellectual disabi-
lities: a randomised controlled trial. BMC 
Public Health 2014, 14:1038. 

Vaikka Special Olympics liikuttaa maa-
ilmanlaajuisesti miljoonia kehitys-
vammaisia henkilöitä, jää toiminnan 
ulkopuolelle valtavasti ihmisiä, joiden lii-
kuntatottumuksista ja niiden syistä ei tie-
detä riittävästi.



25

tutkittua

– Special Olympics on mun elämä, sanoi eräs kehitys-
vammainen urheilijaystäväni. Lausahdus pitää sisäl-
lään paljon henkilökohtaisia tunteita, kokemuksia 
ja asioita, jotka ovat mahdollistaneet tasa-arvoisen 
osallistumisen liikuntaan ja urheiluun. Liikunta on vä-
lillisesti antanut henkilökohtaisen kokemuksen yh-
teiskuntakelpoisuudesta ja tasa-arvoisesta kansalai-
suudesta.

TEKSTI JA KUVA: VIRPI REMAHL

Kehitysvammaisten 
henkilöiden fyysinen 
aktiivisuus lisää elämänlaatua

Special Olympics -yleisurheilija Valtteri Kalliomäki testattavana.

Tutkimusten mukaan terveellinen elä-
mäntapa ja säännöllinen fyysinen ak-
tiivisuus edistävät fyysistä ja psyykkis-
tä terveyttä. Myös kehitysvammaisten 
henkilöiden osallistuminen vapaa-ajan 
toimintaan ja liikuntaan lisää heidän 
elämänlaatuaan, auttaa vähentämään 
henkisiä paineita sekä auttaa ylläpi-
tämään ja kehittämään suhteita per-
heeseen ja ystäviin. On tutkittu, että 
liikunta vaikuttaa positiivisesti myös 
oppimiseen ja taitojen kehittymiseen 
kehitysvammaisilla henkilöillä.

Kuitenkin kehitysvammaiset henki-
löt liikkuvat vähemmän kuin valtavä-
estö ja he kohtaavat merkittäviä osal-
listumisen esteitä liikunnassa. Lisäksi 
heillä on inaktiivisuudesta johtuen ko-
honnut riski negatiivisiin terveysvaiku-
tuksiin.

Irlantilainen tutkija Dowling on mää-
ritellyt erilaisia esteitä, jotka estävät 
kehitysvammaisia henkilöitä osallistu-
masta liikuntaan. Hänen mukaan ke-
hitysvammaisten henkilöiden liikun-
taan osallistumisen esteet voidaan 

jakaa kolmeen kategoriaan: ympäris-
tön asettamat esteet, rakenteelliset es-
teet ja henkilökohtaiset esteet.

Ympäristön asettamiin esteisiin kuu-
luvat olosuhteiden ja välineiden saa-
tavuuden puute sekä taloudelliset 
esteet. Rakenteellisia esteitä ovat tuki-
henkilöiden ja avustajien puute. Hen-
kilökohtaisiin esteisiin kuuluvat hoito-
henkilökunnan asenteet ja rajoittunut 
tietämys kehitysvammaisten henkilöi-
den halusta ja mielenkiinnosta osallis-
tua liikuntaan.

Special Olympics -liike tarjoaa ke-
hitysvammaisille henkilöille Healthy 
Athlete -ohjelman (Terve Urheilija), 
jonka puitteissa urheilijoilla on mah-
dollista käydä ilmaiseksi mm. näkö-
tarkastuksissa, jalkahoitajalla tai fysio-
terapeutilla fyysisen kunnon testeissä 
kansainvälisten Special Olympics -ki-
sojen yhteydessä. Havaittuja puutteita 
pyritään korjaamaan esim. silmälaseil-
la, kengän pohjallisilla tai puhtailla su-
killa sekä kunto-ohjelmilla, joita urhei-
lija saa mukaansa klinikalla käyntien 
jälkeen.

Käynnistin keväällä oman tutkimuk-
seni, jossa selvitetään erilaisten fyy-
sisen kunnon testausmenetelmien 
toimivuutta kehitysvammaisilla urhei-
lijoilla. Aluksi testattiin Los Angelesiin 
lähtevä maailmankisajoukkue. Testissä 
oli käytössä osioita Special Olympics 
FUNFitness -testistöstä sekä MOVE!- 
ja EuroFit-testeistä, joissa mitataan 
tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta, 
lihasvoimaa ja yleiskuntoa. Kokonai-
suutena Suomen joukkueen urheilijat 
kykenivät tekemään testiliikkeet vä-
hintään tyydyttävästi ja saamaan ver-
tailukelpoisia tuloksia vammattomiin 
ikätovereihin verrattuna..
Lähteet kirjoittajalta: 
virpi.remahl@pajulahti.com
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Pyörätuolirugby on ainoa vammaisurheilulaji, jossa saa 
taklata täysillä. Jo pelkästään kovien kontaktien takia 
kannattaa saapua katsomaan lajin EM-kilpailuja Nasto-
lan Liikuntakeskus Pajulahteen 13.–20. syyskuuta.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Taklausten
taidetta

Iso-Britannian Jamie Stead löytää itsensä 
kentän pinnasta Ruotsin Andreas Collinin 
taklauksen jäljiltä.

Pyörätuolirugbyn pelituolit ovat todel-
lisia sotavaunuja, jotka on suunniteltu 
antamaan ja vastaanottamaan kovia 

iskuja. Taklaukset ovat oleellinen osa 
pyörätuolirugbyn taktiikkaa.

– Pyörätuolirugby on muuttunut 

vuosien varrella yhä fyysisemmäksi 
peliksi. Enää ei pärjää pelkästään sillä, 
että on hienoja kuvioita ja hyviä syöt-
täjiä, Suomen maajoukkuevalmentaja 
Valtteri Lehtinen sanoo.

Suurin osa pyörätuolirugbyn kon-
takteista koostuu blokeista, joissa pal-
loton pelaaja tekee oman joukkueen 
pallolliselle pelaajalle tilaa edetä kohti 
maalia tai parempaan syöttöpaikkaan.
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Puolustava joukkue taas taklaa hor-
juttaakseen vastustajan pallollista pe-
laajaa ja ahdistaakseen hänet yhä ah-
taampaan paikkaan, josta palloa on 
vaikea pelata eteenpäin. Kun kovan 
taklauksen osaa ajoittaa hetkeen, jol-
loin vastustaja on juuri vastaanotta-
massa syöttöä, on hyvä mahdollisuus 
saada pallonriisto.

Toisin kuin monessa muussa palloi-
lulajissa, pyörätuolirugbyssa hyökkää-
vä joukkue on vahvoilla. Maaleja saat-
taa syntyä 4x8 minuutin ottelun aikana 
yli sata. Tämän vuoksi pallonriistoja 
juhlitaankin enemmän kuin tehtyjä 
maaleja.

– Koska hyökkäävällä joukkueella on 
aina etu, on puolustavan joukkueen 
käytettävä kaikki käytettävissä olevat 
keinot. Taklaaminen ja blokkaaminen 
ovat olennainen osa Suomen joukku-
eenkin taktiikkaa, Lehtinen kertoo.

Niin sanottu taktinen taklaaminen 
muodostaa vain osan pyörätuolirug-
byn taklauksista. Henkinen peli on 
merkittävä osa kiihkeää lajia, ja taklaa-
misella on tässä iso rooli.

– Taklaamisessa on sekä strategi-
nen että henkinen puolensa, myöntää 
Ruotsin maajoukkueen tähtipelaaja 
Tobias Sandberg.

– Onnistunut kova taklaus sopivaan 
paikkaan voi antaa koko joukkueelle li-
säbuustia, Sandberg jatkaa.

Toisaalta kovan taklauksen kohteek-
si joutuminen voi suistaa vastustajape-
laajan pelin raiteiltaan muutenkin kuin 

Näppäile nettiin
EM-kilpailujen kotisivut: 
www.wrec2015.fi

EM-kilpailut Facebookissa: 
www.facebook.com/
FinnishWheelchairRugby

EM-kilpailut Twitterissä: 
@WREC2015

Suomi ei ole koskaan selviy-
tynyt paralympialaisiin pyö-
rätuolirugbyssa. Nyt siihen 
tarjoutuu mahdollisuus, kun 
EM-kilpailut järjestetään ko-
tikentällä, Nastolan Liikunta-
keskus Pajulahdessa 13.–20. 
syyskuuta.

EM-kilpailuihin osallistuu 
Euroopan kahdeksan paras-
ta pyörätuolirugbymaata: Iso-
Britannia, Tanska, Ruotsi, Suo-
mi, Saksa, Belgia, Ranska ja 
Irlanti. Kahdelle parhaalle on 
luvassa paikka vuoden 2016 
Rio de Janeiron paralympia-
laisiin.

Joukkueet on jaettu kah-
teen neljän joukkueen loh-
koon, joiden kaksi parasta ete-
nee perjantaina 18. syyskuuta 
pelattaviin välieriin. Välieri-
en merkitys on kisoissa suuri, 
koska niiden voittajat varmis-
tavat paralympiapaikan.

Suomi arvottiin samaan al-
kulohkoon Tanskan, Saksan 
ja Irlannin kanssa. Lohko on 
ennakkoon arvioituna Suo-
melle sikäli suosiollinen, että 
joukkueista vain Tanska on 
Suomen edellä maailmanran-
kingissa. Toisen lohkon jouk-
kueista Suomen edellä rankin-
gissa ovat Iso-Britannia, Ruotsi 
ja Ranska.

– Tässä lohkossa on pelityy-
liltään meille paremmin sopi-
via vastustajia kuin toisessa, 
mutta ei pidä silti luulla tätä 
läpihuutojutuksi. Esimerkik-
si B-sarjasta kisoihin noussut 
Irlanti on saanut rekrytoitua 
hyviä uusia pelaajia, Suomen 
valmentaja Valtteri Lehtinen 
arvioi.

Suomi 
tavoittelee 
EM-kotikisoista 
paralympia-
paikkaa

konkreettisesti.
– Suomen joukkueessa on eräs pe-

laaja, Jukka Parviainen, joka jakelee 
kovia taklauksia, mutta jonka voi saa-
da myös hermostumaan, jos häntä on-
nistuu taklaamaan oikein mojovasti, 
Sandberg toteaa virnistäen.

– Usein tulee ajettua taklaus lop-
puun, vaikka taktisesti ajatellen siinä ei 
olisikaan mitään järkeä, myöntää puo-
lestaan maajoukkuekapteeni Parviai-
nen.

Pyörätuolirugbyn pelituolit on tehty 
sellaisiksi, etteivät ne kaadu ihan jokai-
sesta kontaktista. Silti käytännössä jo-
kaisessa ottelussa näkee tilanteita, jois-
sa pelituoli taklataan kumoon.

Toisen pelaajan kaatamisessa piilee 
pyörätuolirugbyn henkisen pelin voi-
makkain ase: nöyryytys. Se voi sanana 
kuulostaa julmalta, mutta pyörätuoli-
rugbyssa, jossa kontaktit ovat niin eli-
mellinen osa peliä, nöyryyttäminen ta-
pahtuu vain pelikentän kontekstissa ja 
on osa kentän rajojen sisällä pelattavaa 
valtapeliä..

Saksan Jens Sauerbier ja Suomen Mauri Vironmäki.
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Brasilian suurkaupunki Rio de Janeiro isännöi vuoden 
2016 kesäparalympialaisia. 12 päivää kestävissä kil-
pailuissa mitellään yhteensä 23 lajissa, joista uusina 
mukana ovat melonta ja triathlon. Suomalaiset ovat 
onnistuneet laajalla rintamalla viimeaikaisissa arvokil-
pailuissa ja se lupaa hyvää paralympialaisia ajatellen.

TEKSTI: EEVA NEUVONEN
KUVA: SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA

Tähtäimessä Rio

Info

Kesäparalympia-
lajien arvokilpailuja 
2015
- Maalipallo, EM-kilpailut: 
Kaunas, Liettua 5.–12.7.
- Uinti, MM-kilpailut: 
Glasgow, Iso-Britannia 13.–19.7.
- Pyöräily, MM-kilpailut: 
Notwill, Sveitsi 28.7.–2.8.
- Jousiammunta, MM-kilpailut: 
Donaueschingen, Saksa 23.–30.8.
- Pyörätuolirugby, EM-kilpailut: 
Nastola, Suomi 13.–20.9.
- Ratsastus, EM-kilpailut: 
Deauville, Ranska 17.–20.9.
- Pöytätennis, EM-kilpailut: 
Velje, Tanska 9.–18.10.
- Yleisurheilu, MM-kilpailut: 
Doha, Qatar 22.–31.10.
- Istumalentopallo, EM-kilpailut:
Podcetrtrek, Slovenia 10.–14.11.
- Voimanosto, EM-kilpailut: 
Eger, Unkari 24.–28.11.Jousiampuja Jean-Pierre Antonios on yksi todennäköisimmistä maapaikan saajista 

tämän vuoden arvokilpailuissa.

Suomella on tällä hetkellä yhdeksän 
maapaikkaa neljässä eri lajissa: ampu-
maurheilu (1), miesten maalipallo (6), 
purjehdus (1) ja pyöräily (1). Maapai-
kalla tarkoitetaan osallistumisoikeut-
ta paralympialaisiin siinä lajissa, josta 
maapaikka on saatu. Maapaikka ei ole 
sen saavuttaneen urheilijan henkilö-
kohtainen paikka, vaan siihen voidaan 
valintahetkellä nimetä paras mahdolli-
nen tulos- ja luokittelukriteerit täyttä-
vä urheilija. Valintakriteereissä edelly-
tetään, että urheilijalla on realistinen 
mahdollisuus sijoittua kahdeksan par-
haan joukkoon.

Monilla suomalaisurheilijoilla on vie-
lä mahdollisuuksia saavuttaa suoria 
maapaikkoja. Naisten maalipallojouk-
kueelta jäi paikka saamatta toukokui-
sissa IBSA Maailmankisoissa, mutta 
heillä on uusi yritys heinäkuun EM-kil-
pailuissa. Pyörätuolirugby on kovan 
paikan edessä syyskuussa Pajulahdes-
sa järjestettävissä EM-kilpailuissa, jois-
sa finaalipaikka takaisi paikan Rioon.

Yleisurheilussa, uinnissa ja jousi-
ammunnassa järjestettävissä MM-kil-
pailuissa jaetaan suoria paikkoja kah-
delle lajin parhaalle ja Suomella on 
hyvät mahdollisuudet 5–7 maapaik-

kaan näistä lajeista.
Muutamissa lajeissa, kuten pyöräilys-

sä, triathlonissa, ratsastuksessa ja pöy-
tätenniksessä maapaikat jaetaan maa-
ilmanrankingsijoitusten perusteella, 
mikä tarkoittaa sitä, että kuluvan vuo-
den ja 2016 alkuvuoden kisoissa on 
menestyttävä riittävän hyvin.

Suomella on kaksi potentiaalista ur-
heilijaa – Jussi Lotvonen ja Liisa Lil-
ja – triathlonissa. Ratsastuksessa olisi 
mahdollista saada jopa joukkue (neljä 
ratsukkoa) kisoihin.

Arvio Suomen joukkueen urheilija-
määrästä Riossa liikkuu tällä hetkellä 
noin 30–40 osallistujassa, eli samal-
la tasolla kuin Lontoon kisoissa 2012. 
Joukkueen tavoitteena onkin paran-
taa edellisten kesäkisojen kuuden mi-
talin saldoa. Suomen potentiaalisim-
mat mitalitoivot löytyvät yleisurheilun, 
jousiammunnan, maalipallon, uinnin, 
ampumaurheilun ja ratsastuksen pa-
rista..
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Näppäile nettiin
Euroopan Paralympiakomitean
YAMBA-projekti (englanniksi): 
www.europaralympic.org (–> YAMBA)

Ratakelaaja Amanda Kotaja valittiin Euroopan Para-
lympiakomitean (EPC) Youth Ambassadors (YAMBA) 
-projektin lähettilääksi. Hän kertoo kokemuksistaan 
projektin ensimmäiseltä koulutusviikolta.

TEKSTI: AMANDA KOTAJA
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Amanda Kotaja on 
paralympiaurheilun 
nuori lähettiläs

”Maaliskuun viimeisellä viikolla läh-
din tottuneena maailmanmatkaaja-
na reissuun. Tällä kertaa matka ei ol-
lut tavanomainen kisamatka muiden 
urheilijoiden kanssa, vaan lähdin yk-
sin Itävallan Wieniin. Wienissä sijait-
see Euroopan Paralymiakomitean 
päätoimisto, jossa järjestettiin YAM-
BA-projektin koulutusviikko.

Minut ja seitsemän muuta nuorta 
urheilijaa koulutetaan tämän vuoden 
aikana toimimaan paralympiaurhei-
lun lähettiläinä erilaisissa tapahtu-
missa. Edustan Pohjoismaita yhdessä 
islantilaisen uimarin kanssa. Meidän 
lisäksi mukana on nuoria Slovakiasta, 
Skotlannista, Saksasta, Unkarista, Es-
panjasta ja Maltalta.

Viikko oli erittäin antoisa ja inten-
siivinen. Kävimme läpi paralympia-
urheilun historiaa ja sen muutoksia. 
Opimme myös mitä Euroopan Pa-
ralympiakomitea ja Kansainvälinen 
Paralympiakomitea sekä kansalliset 
paralympiakomiteat tekevät ja miten 
koko organisaatio kokonaisuudes-
saan toimii.

Projektin myötä Euroopan Para-
lympiakomitea haluaa nuorten ur-
heilijoiden äänen kuuluvan. Viikon 
isoin työ olikin miettiä yhdessä, mitä 
odotamme Euroopan Paralympiako-
mitean tekevän, jotta meillä kaikilla 
olisi paremmat olosuhteet urheilla. 
Pohdimme myös, mitä me nuoret lä-

hettiläät voisimme tehdä paralympiaur-
heilun eteen. 

Lukuisista ajatuksistamme nostim-
me kaksi kärkiteemaa esille. Vammais-
urheilussa on joka maassa ongelma-
na valmentajien puute ja valmentajien 
koulutus on puutteellista. 
Urheilija ei ole urheilija il-
man valmentajaa. Lisäksi 
nuorilta urheilijoilta puut-
tuu mahdollisuus kilpailla 
kansainvälisellä tasolla.

Yksi isoimmista haasteis-
ta on paralympiaurheilun 
tietoisuuden lisääminen 
lapsille ja nuorille. Jokai-
sen on saatava mahdolli-
suus nauttia urheilusta. On 
tärkeää myös, että vam-
mattomat lapset, nuoret ja 
aikuiset saavat tietoa pa-
ralympiaurheilusta ja ym-
märtävät sen olevan ”oike-
aa urheilua”. Haluamme siis 
muuttaa ihmisten asentei-
ta paralympiaurheilua koh-
taan erilaisissa tapahtumis-
sa ja kouluvierailuilla, joita 
Euroopan Paralympiakomi-
tea voisi järjestää.

Me nuoret lähettiläät 
puolestamme haluamme 
levittää paralympiaurhei-
lun ilosanomaa kaikille ja 
tuoda esille mahtavia ur-
heilijoita, tarinoita ja esi-
kuvia. Haluamme saada 
mukaan uusia urheilijoita 
ja tavata muita samassa ti-
lanteessa olevia nuoria. Ur-
heilumme on monesti yk-
sinäistä puurtamista, joten 

verkostoituminen muiden nuorten 
urheilijoiden kanssa omissa kotimais-
samme ja ympäri Eurooppaa on ar-
vokasta. Huomasimme tämän viikon 
aikana, jonka vietimme tiiviisti yhdes-
sä. Meillä oli todella mukavaa yhdes-
sä ja tuntuu kuin olisin tuntenut hei-
dät aina. Vaikka päivät olivat pitkiä ja 
rankkojakin, meillä oli koko ajan pilke 
silmäkulmassa. Haluamme pitää elossa 
ja viedä eteenpäin samaa tunnelmaa, 
jonka me koimme viikon aikana.”.
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Suomen Paralympiakomitean hallinnoima puolitoista 
vuotta kestänyt Vammaisurheilun kehittäminen urhei-
luakatemiatoiminnassa -hanke päättyi 30.4.2015. 

TEKSTI JA KUVA: LEENA KUMMU

Urheiluakatemioissa 
harjoittelee 
50 vammaisurheilijaa

Hankkeen tavoitteena oli saada urheilu-
akatemiat asenteiltaan, osaamiseltaan ja 
olosuhteiltaan sille tasolle, että vammais-
urheilijoiden arki olisi entistä parempi ja 
että tulevaisuudessa urheiluakatemiatoi-
minnan kautta nousee uusia vammaisur-
heilijoita huipulle. Lisäksi tavoitteena oli 
tarjota tukea vammaisurheilijoille kak-
soisuran toteuttamisessa.

Hanke onnistui vastaamaan tavoittei-
siin erinomaisesti. Koordinaattori Tuo-
mas Törrönen on tehnyt laajaa kenttä-
työtä vieraillen urheiluakatemioissa ja 
saattaen kädestä pitäen urheilijoita ur-
heiluakatemioihin. Vuoden 2013 joulu-

kuussa, kun hanke alkoi, seitsemässä ur-
heiluakatemiassa harjoitteli yhteensä 13 
vammaisurheilijaa. Tällä hetkellä 12 aka-
temiassa harjoittelee 50 vammaisurhei-
lijaa.

Yksi uusista akatemiaurheilijoista on 
juuri maalipallon miesten maajoukkuee-
seen noussut Markus Tihumäki.

– Akatemian aamutreenit tuovat mo-
nipuolisuutta lajiharjoitusten oheen. 
Nopeustreenit ja palauttavat treenit 
nostavat kuntoa ja ehkäisevät loukkaan-
tumisia. Toivottavasti aamutreenit jatku-
vat, vaikka hanke loppuukin. Olen kak-
kostason urheilija urheiluakatemiassa 

ja olen suunnitellut hyödyntäväni myös 
muita urheiluakatemian tarjoamia pal-
veluita, kuten hierontaa ja psyykkistä val-
mennusta, Tihumäki miettii.

Hankkeen puitteissa nuorten para-
lympiaryhmän 20 nuorta saivat leirien 
ohessa tutustua eri urheiluakatemioihin 
sekä kaksoisuran (opiskelu/työ ja urheilu) 
mahdollisuuksiin. Lähes kaikki nuorten 
ryhmän jäsenet ovat mukana urheiluaka-
temioissa.

Valmentajille tarjottiin mahdollisuus 
tutustua vammaisurheiluun harjoitus-
demojen kautta. Tuomas Törrönen kiersi 
neljällä paikkakunnalla vammaisurheili-
jan ja tämän henkilökohtaisen valmenta-
jan kanssa madaltamassa kynnystä ottaa 
valmennusryhmiin mukaan vammaisur-
heilijoita. Koulutuksiin osallistui noin 50 
valmentajaa.

Toisen asteen ammatilliset erityisop-
pilaitokset ovat myös aloittaneet yh-
teistyön urheiluakatemioiden kanssa. 
Keskuspuiston ammattiopisto pääkau-
punkiseudulla, Kiipulan ammattiopisto 
Hämeenlinnan seudulla, Bovallius am-
mattiopisto Turussa sekä ammattiopisto 
Luovi Oulussa ovat aloittaneet yhteistyön 
paikallisen urheiluakatemian kanssa. 

Lisäksi maalipallo ja pyörätuolirugby 
ovat virallisia Pääkaupunkiseudun ur-
heiluakatemia Urhean akatemialajeja ja 
boccia Urheiluakatemia Tavastian akate-
mialaji Hämeenlinnan seudulla.

Vaikka hanke ei saanut jatkorahoitus-
ta, sitä jatketaan luotujen toimintamalli-
en avulla. Tuomas Törrönen palasi VAU:n 
nuorisotoiminnan suunnittelijaksi, ja hän 
jatkaa urheiluakatemioiden konsultoin-
tia..
Lisätiedot: Tuomas Törrönen, puh. 050 
408 6152, tuomas.torronen@vammais-
urheilu.fi

Tuomas Törrönen ohjaamassa nuorta 
purjehtijaa Marcus Kavaleffia.
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Suomen Palloliitto järjesti toukokuun lopulla sovelta-
van jalkapallon ohjaajakoulutuksen Espoossa ja Jy-
väskylässä. Kouluttajaksi oli kutsuttu David McArdle, 
joka vastaa Skotlannin jalkapalloliitossa soveltavasta 
jalkapallosta. 

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Palloliitto rakentaa 
ohjaajakoulutuksen 
soveltavaan jalkapalloon

David McArdle.

Kyseessä oli ensimmäinen soveltavan 
jalkapallon ohjaajakoulutus Suomes-
sa. Koulutus oli osa Palloliiton Fortum 
Tutor -ohjelmaa, jonka tavoitteena on 
taata osaava valmentaja kaikille lapsil-
le ja nuorille. Palloliitto rakentaa koulu-
tuksen pohjalta oman koulutusohjel-
man soveltavan jalkapallon ohjaajille.

Palloliitossa on jo lähtökohtaisesti 
laaja ote erityisryhmien jalkapalloon 
aivan ruohonjuuritasolta saakka har-
rastejalkapallokehittäjän Lasse Keski-
Lopin johdolla.

Skotlannin mallista Suomella on kui-
tenkin paljon oppimista. Maassa kou-
lutettiin vuonna 2014 jopa tuhat sovel-
tavan jalkapallon ohjaajaa.

McArdle korosti yksilöllistä lähesty-
mistapaa jokaisen jalkapallon pariin 
tulevan kohdalla. Kyse on ennen kaik-
kea seurojen valmiudesta ottaa erilai-
sia pelaajia mukaan toimintaansa. Siitä 
Espoon ja Jyväskylän ohjaajakoulutuk-
sissakin oli kyse: jalkapallon parissa 

ruohonjuuritasolla toimivien henkilöi-
den osaamisen kehittämisestä.

– Meillä ei ole varaa menettää yh-
tään pelaajaa, joka ha-
luaa tulla pelaamaan 
jalkapalloa. Me emme 
halua, että he pelaavat 
teini-ikäisenä videope-
lejä vain siksi, että heille 
on 6-vuotiaana sanottu, 
ettette voi tulla pelaa-
maan, McArdle painotti.

Espoon ja Jyväskylän 
koulutusten käytännön 
osioissa käytiin läpi har-
joittelun erityispiirtei-
tä mm. kuulo-, näkö- ja 
kehitysvammaisten pe-
laajien kohdalla sekä 
kokeiltiin miten pelaa-
minen onnistuu kyy-
närsauvojen kanssa. Jy-
väskylän koulutukseen 
osallistuneet pääsivät 

vetämään treenejä JJK:n erityisryhmän 
pelaajille.

Suomessa tulee vuosittain keskimää-
rin viisi uutta seuraa, jotka ottavat eri-
tyisryhmien jalkapallon mukaan toi-
mintaansa. Kasvupotentiaalia on siis 
selkeästi olemassa, ja kysyntää ohjaa-
jakoulutuksille löytynee. Espoon ja 
Jyväskylän koulutuksiin osallistui yh-
teensä 35 valmentajaa ja ohjaajaa ym-
päri Suomen..

Toukokuussa Espoossa ja Jyväskylässä 
järjestetty Palloliiton soveltavan jalka-
pallon koulutus sai Ahos-apurahaa jär-
jestämiskustannuksiinsa. 

Suomen Punaisen Ristin alaisen 
Ahos-säätiön ja VAU:n hallinnoima 
Ahos-apuraha on tarkoitettu vammais-
urheilun ja -liikunnan parissa tapahtu-
vaan kouluttautumiseen. 

Ahos-apurahaa voi hakea myös koulutusten järjestämiseen
Pääasiallisesti Ahos-apurahaa on 

myönnetty koulutuksiin osallistumi-
seen ja opintomatkoihin, mutta so-
veltavan jalkapallon koulutus oli en-
simmäinen tilaisuus, jossa apurahaa 
saatiin koulutuksen järjestämiseen.

– Joskus on järkevämpää tuoda kou-
lutus tänne kuin kustantaa iso määrä 
ihmisiä kouluttautumaan maailmal-

le, Ahos-apurahasta VAU:ssa vastaava 
koulutuskoordinaattori Piia Korpi sa-
noo.

Ahos-apurahan seuraava hakuaika 
päättyy lokakuun loppuun.

Hakulomake ja lisätiedot: 
www.vammaisurheilu.fi (–> Palvelut 
–> Koulutus –> Ahos-apuraha)
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Suomi saavutti Etelä-Korean Soulissa toukokuussa jär-
jestetyistä näkövammaisten IBSA Maailmankisoista vii-
si mitalia: kolme sokkopingiksestä ja kaksi keilailusta.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Hanna Vilmistä 
vihdoin sokkopingiksen 
maailmanmestari

Helsinkiläinen Hanna Vilmi on ollut 
vuosia yksi maailman parhaista sokko-
pingiksen pelaajista, mutta maailman-
mestaruus on kiertänyt häntä. IBSA 
Maailmankisoissa Vilmin pitkäaikainen 
tavoite vihdoin toteutui, kun hän juhli 

kultaa suomalaisfinaalin päätteeksi.
– Tätä on metsästetty kauan. Kerran 

se meni aivan nenän edestä ja kerran 
en päässyt edes tavoittelemaan sitä. 
Mutta nyt kun vihdoin voitin, niin fiilis 
on hieno, Vilmi sanoi.

Vilmi on jäänyt kerran MM-kilpai-
luissa hopealle ja edellisissä kisoissa 
vuonna 2013 Vilmi jäi rannalle kisoista, 
kun luokittelussa hänen näkökykyn-
sä todettiin yllättäen liian hyväksi. Eu-
roopan mestaruuksia Vilmi on ehtinyt 
voittaa kolme peräkkäin, ja sokkopin-
giksessä MM- ja EM-mitaleista kilpaile-
vat tismalleen samat pelaajat.

Vilmi voitti äärimmäisen tiukassa 
MM-finaalissa maannaisensa Jaana 
Pesarin, joka puolusti kahden vuoden 
takaista mestaruuttaan. Vilmi vei viisi-
eräisen trillerin lukemin 3–2 (12–8, 12–
8, 8–11, 2–11, 11–9).

– Olimme Jaanan kanssa turnauksen 
parhaat pelaajat, joten juttelimme jo 
aiemmin, että finaalissa kohdataan. Se 
oli ihan finaalin arvoinen peli, ratkesi 
vasta viidennen erän 9–9-tilanteesta, 
Vilmi kertoi.

Viidestä IBSA Maailmankisoissa 
esiintyneestä suomalaisesta sokko-
pingiksen pelaajasta peräti neljä eteni 
välieriin saakka. Miesten sarjassa Ari 
Lahtinen ja Teemu Ruohonen koh-
tasivat lopulta pronssiottelussa, jonka 
Lahtinen vei nimiinsä erin 3–2.

Tuija Näsilä voitti Maailmankisojen 
keilailussa kaksi MM-mitalia B2-luokas-
sa. Hän oli singlekilpailun kakkonen 

ja sekaparikilpailun kolmas yhdessä 
Martti Avilan kanssa.

Maalipallossa IBSA Maailmankisojen 
turnauksella ei ollut MM-arvoa, vaan 
kyseessä oli karsintaturnaus vuoden 
2016 Rio de Janeiron paralympialaisiin. 
Suomen nuorentunut naisten joukkue 
esitti ajoittain pirteitä otteita ja selviy-
tyi alkulohkosta puolivälieriin. 

Ensimmäisessä jatko-ottelussa Aust-
ralia voitti Suomen tylysti 4–0 ja kat-
kaisi joukkueen tien kohti paralym-
piapaikkaa, joka oli jaossa turnauksen 
kahdelle parhaalle. Suomen viimeisek-
si oljenkorreksi paralympialaisiin pää-
syn suhteen jää heinäkuun EM-kilpai-
lut, joissa Suomen on oltava mitaleilla 
ja edellä saavat olla vain paralympia-
paikan jo varmistaneet Venäjä ja Turk-
ki.

Suomen miesten maalipallojoukkue 
varmisti paralympiapaikan vuoden 
2014 MM-kilpailujen hopeasijallaan, 
eikä näin ollen osallistunut IBSA Maa-
ilmankisoihin..

Info

Hanna Vilmi.

Suomen mitalit 
IBSA 
Maailmankisoista
Sokkopingis
Kultaa: Hanna Vilmi, naisten sarja
Hopeaa: Jaana Pesari, naisten sarja
Pronssia: Ari Lahtinen, miesten sarja

Keilailu
Hopeaa: Tuija Näsilä, 
naisten B2-luokan singlekilpailu
Pronssia: Tuija Näsilä/Martti Avila, 
B2-luokan sekaparikilpailu
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Lyhyesti

Pyörätuolikoripallomaajoukkueen ko-
keneimpaan kaartiin ja Suomen tunne-
tuimpiin vammaisurheilijoihin lukeutu-
va Leo-Pekka Tähti, 31, puhkuu intoa 
maajoukkueen paluusta kansainvälisel-
le tasolle, Portugalissa 5.–12. heinäkuu-
ta järjestettäviin C-sarjan EM-kisoihin.

Edellisen kerran Suomi on ollut edus-
tettuna arvokisoissa Irlannin EM-kisois-
sa 2007, joissa myös Tähti kantoi ”susi-
paitaa” päällään.

– Tämä comeback on erittäin terve-
tullut koko lajin kannalta, kun projektia 
on yritetty saada kasaan useampi vuosi. 
Nyt meillä on erinomaiset valmentajat 
ja taustajoukot, mikä kertoo toiminnan 
menneen eteenpäin ammattimaisem-
paan suuntaan, Tähti valottaa.

– Meillä on nuoria nälkäisiä pelaajia 
ja on hienoa päästä mittaamaan tämän 
hetkistä tasoamme EM-kisoissa kovia 
Euroopan maita vastaan, pyörätuolike-
lauksen maailmanennätysmies toteaa.

TEKSTI: KORIPALLOLIITON TIEDOTUS

Pyörätuoli-
koripallomaa-
joukkue palaa 
Tähden johdolla

Suomen viime vuosien maalipallomenestyksen yksi mer-
kittävimmistä tekijöistä, kokenut Petri Posio lopetti maa-
joukkueuransa vuoden 2014 Espoon MM-kilpailujen jäl-
keen. Hän kuitenkin pyörsi lopettamispäätöksensä ja 
palasi maajoukkueeseen keväällä 2015.

– Olen saanut paikat kuntoon ja motivaatiota löytyy 
taas. Maajoukkueessa ei kannata vain roikkua mukana, 
Posio sanoo.

Posion paluulla oli heti positiivinen vaikutus maajouk-
kueen peliin, kun Suomi voitti keväällä perinteisen ja ko-
vatasoisen Liettuan turnauksen ensimmäistä kertaa yli 20 
vuoteen.

Vuoden 2015 päätavoite on Liettuassa 5.–12. heinäkuu-
ta järjestettävät EM-kilpailut, jonne Suomi pääsee lähte-
mään sikäli paineitta, että vuoden 2016 Rion paralympia-
paikka on jo taskussa MM-kilpailujen hopean myötä.

– Liettua on varmasti kova kotikentällään ja Tšekillä on 
kovat panokset, sillä heillä ei vielä ole paralympiapaikkaa. 
Myös Turkki on aina tasaisen vahva, Posio listaa Suomen 
kovimpia haastajia.

Posio tähtää muun joukkueen kanssa Rion kisoihin, 
mutta ei ole asettanut paralympialaisia uransa viimeisek-

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: ANTERO AALTONEN

Petri Posio palasi maalipallomaajoukkueeseen

Petri Posio.

Lontoon paralympialaisten kouluratsas-
tuksen hopeamitalisti Katja Karjalainen 
kuuluu todennäköisesti Suomen suurim-
piin mitalitoivoihin myös vuoden 2016 
Rio de Janeiron paralympialaisissa. Ensin 
hänen täytyy kuitenkin varmistaa paik-
kansa kisoihin. 

Ratsastuksessa kisapaikka irtoaa ran-
kingpisteiden perusteella, joten Rioon 
päästäkseen tarvitaan tasaisen vahvoja 
suorituksia kansainvälisissä kisoissa.

Pientä epävarmuustekijää vuoden 
2015 kisoihin tuo se, että Karjalaisen he-
vonen vaihtui maaliskuussa, kun Woikos-
ki Double U loukkaantui.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: PARALYMPIAKOMITEA/MAIJU TORVINEN

Katja Karjalainen tähtää Rioon 
uuden kilpakumppanin kanssa

si suureksi tavoitteeksi.
– Olen pelannut niin kauan, ettei tässä enää yksittäisiä kisoja 

varten pelata. Olen mukana, jotta tulisin paremmaksi pelaajaksi 
ja menestyisimme joukkueena, Posio linjaa.

Katja Karjalainen voitti paralympiahopeaa Lon-
toossa 2012. Tuolloin hänen hevosenaan oli Rosie.

– Uusi kilpakumppanini on 12-vuotias 
Hannover-ruuna Woikoski High Flow. Uu-
den hevosen mukaan tulo yllättäen on 
haastavaa, koska luottamusta ja yhteis-
työn kehittymistä ei voi nopeuttaa elä-
vän olennon kanssa, Karjalainen sanoo.

Karjalaisen vuoden 2015 päätähtäin on 
17.–20. syyskuuta järjestettävissä EM-kil-
pailussa.

Karjalainen kilpailee liikuntavammais-
ten ratsastajien sarjassa, mutta hänel-
lä on myös näkövamma. Karjalaisella on 
oikeus kirjainten huutajaan ja omaan 
verryttelyalueeseen, joten hän ei joudu 
antamaan liikaa tasoitusta muille kilpai-

lijoille.
– Toki joudun laskemaan he-

vosen askeleita radalla koko 
ajan suorituksen aikana. Onhan 
se hullua, kun vapaaohjelmassa 
kuuntelee musiikin ja huutajan 
huutamat kirjaimet sekä laskee 
hevosen askelia, jotta saan nel-
jä ja puoli minuuttia kestävän 
”tanssin” hevosen kanssa rytmis-
sä upeaan lopputervehdykseen, 
Karjalainen toteaa.
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Pinja Söyrilän maksansiirrosta tulee tänä kesänä kulu-
neeksi viisi vuotta. Aluksi piti opetella kävelemäänkin uu-
delleen, mutta elokuussa hän osallistuu jo ensimmäisiin 
elinsiirron saaneiden arvokilpailuihin, Argentiinan Mar del 
Platassa järjestettäviin World Transplant Games -kisoihin.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: PINJA SÖYRILÄN KOTIALBUMI

Argentiinan kisat 
kruunaavat Pinja Söyrilän 
viiden vuoden matkan

Pinja Söyrilä.

Söyrilän maksa petti kesällä 2010 loma-
matkalla Italiassa, josta hänet lennätet-
tiin ambulanssilentokoneella Suomeen 
leikattavaksi. Siirto oli vaativa, ja munu-
aisetkin lakkasivat välillä toimimasta. Vai-
keassa kuntoutumisprosessissa oli suu-
reksi avuksi se, että tuolloin 26-vuotias 
Söyrilä oli lähtökohtaisesti hyvässä kun-
nossa.

– Ennen elinsiirtoa harrastin lähinnä 
juoksua ja kuntosalia. Joskus nuorempa-
na oli haave maratonista, ja puolikkaan 
ehdinkin juosta ennen sairastumistani, 
Söyrilä kertoo.

Maratonhaaveet jäivät taka-alalle mak-
sansiirron myötä, ja Argentiinan kisoissa 
Söyrilä osallistuu lyhemmille matkoille, 

200 ja 400 metrille.
– On ollut hämmästyttävää huomata, 

miten kroppa toipuu ja kunto palautuu. 
Toimintakyvyn hetkellinen menetys vai-
kutti siihen, että nyt haluan tavalla tai toi-
sella pysyä liikkeessä niin kauan kuin se 
vain on mahdollista.

– On tässä aika pitkä matka kuljettu, 
kun 200 metrin kävelystä Lahden seudul-
la on päästy 200 metrin juoksuun Argen-
tiinassa, nykyään Helsingissä asuva Söyri-
lä naurahtaa.

Liikunta oli tärkeä osa Söyrilän elämää 
ennen elinsiirtoa, ja siirron jälkeen merki-
tys on vain kasvanut.

– Liikunta on minulle myös keino kun-
nioittaa elinluovuttajaani ja tätä saamaa-

ni uutta mahdollisuutta. Toki on kiva, jos 
liikunnan ja perusterveellisen ruokavali-
on avulla voin myös pitää itseni terveenä 
mahdollisimman pitkään ja välttää joita-
kin elinsiirtopotilaiden tyypillisistä liitän-
näissairauksista, kuten diabetes sekä sy-
dän- ja verisuonisairaudet, Söyrilä toteaa.

Kun Söyrilä kuuli vuonna 2011 VAU:n 
Teemu Lakkasuolta ensimmäistä ker-
taa mahdollisuudesta kilpailla kansain-
välisissä arvokilpailuissa, oli kuntoutumi-
nen vielä niin aikaisessa vaiheessa, että 
osallistumishaaveista puuttui tyystin kil-
pailuhenkisyys.

– Haaveilin kansainvälisistä kisoista lä-
hinnä sellaisena henkisenä itseni voit-
tamisen foorumina. Tietysti kisojen yh-
teisöllisyys miellytti myös – että pääsee 
urheilemaan satojen muiden elinsiirto-
potilaiden kanssa, tutustumaan ja kuule-
maan heidän tarinoitaan, Söyrilä sanoo.

– Treenin myötä paitsi kunto myös ta-
voitteet ovat kasvaneet ja nyt tietysti toi-
von menestyväni mahdollisimman hy-
vin, hän jatkaa..

Info

Elinsiirron saaneiden World 
Transplant Games 2015
Elinsiirron saaneiden ja dialyysissa olevien 
suurin kansainvälinen urheilutapahtuma 
World Transplant Games järjestetään 23.–
30. elokuuta 2015 Argentiinan Mar del 
Platassa. Lajeina kisoissa ovat yleisurheilu, 
uinti, golf, keilailu, tennis, maantiejuoksu, 
pöytätennis, lentopallo, sulkapallo, squash, 
pyöräily, petanque sekä perinteinen etelä-
amerikkalainen tarkkuuslaji tejo.
Suomen joukkueen kokoonpano löytyy 
osoitteesta www.vammaisurheilu.fi (–> Se-
laa tapahtumia –> Tapahtumat vammaryh-
mittäin –> Elinsiirron saaneet)
Kilpailujen kotisivut: 
www.trasplantados2015.gob.ar
Lisätiedot: VAU, Teemu Lakkasuo, 
puh. 040 565 1001, 
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi
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Maanantai-iltana 13.4. Tampereen Varalan Urheiluopis-
tolle oli kerääntynyt noin 15 valmentajaa kuulemaan, 
katselemaan ja kyselemään harjoittelusta lumilautailun 
MM-kultamitalistin Matti Suur-Hamarin ja hänen fysiikka-
valmentajansa Hanna Leveelahden demoharjoitukseen.

TEKSTI: TUOMAS TÖRRÖNEN
KUVA: KATJA SAARINEN

Kehity valmentajana -koulutus 
kiersi urheiluakatemioita

Lumilautailija Matti Suur-Hamari ja valmentaja Hanna Leveelahti.

Kyseinen demo päätti Kehity valmen-
tajana -koulutuskiertueen. Suomen 
Valmentajien ja Suomen Paralympia-
komitean urheiluakatemiahankkeen yh-
teinen kiertue vieraili talven aikana Hel-
singissä, Oulussa, Turussa ja Tampereella 
paikallisten urheiluakatemioiden vieraa-
na.

Helsingissä ja Oulussa harjoittelustaan 
kertoivat maailman ja Euroopan no-
peimpiin ratakelaajiin luokissaan kuulu-

vat Toni Piispanen ja Amanda Kotaja 
valmentajineen. Turussa ja Tampereella 
esittelivät harjoittelumetodejaan Suur-
Hamari ja Leveelahti.

Kiertueen kokemukset olivat hyviä. 
Jokainen ilta oli omanlaisensa, mutta 
yhdistävänä tekijänä olivat erinomaiset 
käytännön demoharjoitukset urheilija-
valmentajaparilta. Suuret kiitokset har-
joitteluaan esitelleille urheilijoille ja val-
mentajille sekä iltoihin osallistuneille 

asiasta kiinnostuneille valmentajille!
Iltojen yhtenä tavoitteena oli myös 

kohtauttaa valmentajia, joilla ei ole vie-
lä kokemusta vammaisurheilijoiden val-
mentamisesta ja sitä kautta madaltaa 
kynnystä ottaa valmennukseen myös 
vammaisurheilijoita. Demojen yhtey-
dessä usein kuulikin valmentajilta kom-
mentteja, kuten ”Vau, proluokan meinin-
kiä!” tai ”Tätä hyvää pitäisi tarjota kaikille 
valmentajille”.

Urheilijoiden valmentajat taas koros-
tivat vammaisurheilijan valmentamisen 
olevan mielekästä ja haasteita täynnä 
olevaa työtä – tarvitaan uskallusta tehdä 
asioita omalla tavalla oman mukavuus-
alueen ulkopuolella: ”Ei se mitä on pois-
sa ole tärkeää, vaan se mitä on jäljellä.”.
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Vain kerran on paralympialaisten virallisissa lajeissa 
ollut mukana suomalaisia kehitysvammaisia urheili-
joita. Neljän hiihtäjän ryhmä taisteli Naganon talvipa-
ralympialaisissa 1998 tuulimyllyjä vastaan.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: KIMMO AALLON KOTIALBUMI, NINA JAKONEN, LAURI JAAKKOLA

Mahdoton tehtävä Japanissa

Kehitysvammaisten hiihtäjien ensi-
esiintyminen paralympialaisissa oli jo 
vuoden 1994 Lillehammerin kisoissa, 
mutta tuolloin kyseessä oli näytöslaji. 
Tositoimiin päästiin neljä vuotta myö-
hemmin Japanin Naganossa.

Naganon kisoissa mukana olivat 
hiihtäjät Pirjo Karppinen, Matti Haa-
tainen, Tuomo Kukkohovi ja Han-
nu Salminen sekä valmentajat Jaana 
Honkanen ja Kimmo Aalto.

Sekä Haatainen että Kukkohovi 
muistelevat kisojen menneen tuloksel-
lisesti heikosti. Molemmilla on mieles-
sä syytkin vaisuudelle.

– Kisat olivat melko myöhään kevääl-
lä, maaliskuussa. Keli oli lämmin. Ala-
mäessä luisti hirveän hyvin, mutta kun 
tuli aurinkoiseen kohtaan, niin alkoi 
suksi tökkiä. Lumet sulivat pikkuhiljaa, 
kertoo Haatainen.

– Panen kelin piikkiin täysin, etten 
pärjännyt, hän jatkaa. Haataisen paras 
sijoitus oli 20 kilometrin perinteisen 
hiihdon 17. sija.

Kukkohovi sanoo Naganon paralym-
pialaisten olleen hänen uransa huo-
noimmat arvokilpailut.

– Kaaduin toisella hiihtomatkalla 
seitsemän kilometrin kohdalla ja louk-
kasin olkapääni. Viimeiselle matkalle 
osallistuin, mutta jouduin keskeyttä-
mään olkapään takia. Ensimmäinen 

matka oli perinteisellä, joka on minulle 
heikompi laji, Kukkohovi muistelee.

Kukkohovin parhaaksi sijoitukseksi 
jäi 15 kilometrin vapaan 12. sija. Pie-
nen pohdinnan jälkeen Kukkohovilta 
löytyy myös toinen selitys odotuksia 
vaisummalle menestykselle.

– Minusta tuntuu, että osa porukas-
ta ei ollut edes kehitysvammaisia. Ne 
olivat melkein normaaleja, Kukkohovi 
sanoo.

”Tuntui pahalta hiihtäjien 
puolesta”
Suomen valmentajana toimineen Kim-
mo Aallon mielestä vaikutti selvältä, 
että osalla Naganon paralympialaisten 
tuloslistan kärkipäähän sijoittuneista 
hiihtäjistä ei ollut kehitysvammaa.

Matti Haatainen piti Naganon talviparalympialaisten keliolosuhteita hankalina.

Tuomo Kukkohovi lähtee Los Angelesin 
Special Olympics -kesämaailmankisoi-
hin keilaajana.
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Suomalaishiihtäjien parhaaksi sijoi-
tukseksi kisoissa jäi Hannu Salmisen 15 
kilometrin vapaan 6. sija. Aalto arvioi, 
että Salmisen edellä olleista hiihtäjistä 
vain neljänneksi sijoittunut japanilai-
nen oli kehitysvammainen. Mitalit me-
nivät ukrainalaisille ja venäläisille.

– Heti ensimmäisen kisamatkan jäl-
keen keskustelimme asiasta Ruotsin, 
Norjan, Kanadan, USA:n, Saksan ja 
Ranskan valmentajien kanssa, jotka 
kaikki olivat yhtä tyrmistyneitä, Aalto 
kertoo.

– Asia otettiin esiin ensimmäisessä 
valmentajapalaverissa Suomen aloit-
teesta, ja ehdotinkin valmentajien ko-
kouksessa, että nämä kyseessä olevat 
maat vetäisivät kilpailijansa pois seu-
raavalta matkalta, jotta kilpaileminen 
olisi kaikille reilua, Aalto sanoo.

Edellä mainittujen maiden pääval-
mentajat sekä isäntämaa Japani alle-
kirjoittivat yhteisen vetoomuksen, että 
asian korjaamiseksi alettaisiin tehdä 
töitä heti kisojen jälkeen, että vastaa-
vaa ei enää pääsisi tapahtumaan.

– Tuntui pahalta hiihtäjiemme puo-
lesta, koska he olivat kovassa kunnossa 
ja valmistautuneet hyvin kisoihin, Aal-
to toteaa.

Vetoomus ei kuitenkaan johtanut 
tuolloin toimenpiteisiin, ja niin kävi-
kin, että kaksi vuotta myöhemmin Syd-
neyn kesäparalympialaisissa Espanjan 
kehitysvammaisten koripallojoukkue 
jäi kiinni siitä, että joukkueessa ei juu-
ri ollut kehitysvammaisia pelaajia. Ke-

hitysvammaisten urheilu pudotettiin 
pois paralympiaohjelmasta.

Varovainen paluu
Kehitysvammaiset urheilijat tekivät 
paluun paralympialaisiin Lontoossa 
vuonna 2012 suppealla lajivalikoimal-
la. Mukana oli pieni määrä urheilijoita 
uinnissa, yleisurheilussa ja pöytäten-
niksessä.

Kehitysvammaisten urheilun kan-
sainvälinen järjestö INAS on kehittä-
nyt luokittelujärjestelmäänsä, mikä on 
tehnyt paralympiatasolle saakka yltä-
vän huijaamisen jos ei mahdottomaksi 
niin ainakin hyvin vaikeaksi.

Talviparalympialaisiin kehitysvam-
maisten lajit eivät kuitenkaan vielä ole 
palanneet ja on epätodennäköistä, 
että ne ehtisivät mukaan vielä vuoden 
2018 Pyeongchangin paralympialai-
siinkaan.

Suomalaisille kehitysvammaisille ur-
heilijoille pääasiallinen kansainvälinen 
areena on ollut Special Olympics -ki-
sat, joissa jatkuu yhä myös Naganossa 
esiintyneiden Kukkohovin ja Haataisen 
urat.

Kukkohovi vaihtoi muutama vuosi 
sitten lajia hiihdosta keilailuun ja on 
nyt lähdössä Los Angelesin Special 
Olympics -kesämaailmankisoihin kaa-
tamaan keiloja.

Edelleen hiihdon parissa jatkava 
Haatainen oli mukana vuoden 2013 
Pyeongchangin Special Olympics -tal-
vimaailmankisoissa, ja tuskin ne jäivät 
63-vuotiaan pieksämäkeläisen viimei-
siksi arvokisoiksi.

– Tavoitteena on Itävallan talvimaail-
mankisat vuonna 2017. Täytyyhän siel-
lä yksi vanhempi patukka olla mukana. 
Eivät ne osaa muuten kunnolla olla, 
Haatainen linjaa..

Presidentti Martti Ahtisaari tapasi Naganon paralympiajoukkueen kisojen jälkeen. 
Kättelyvuorossa Hannu Salminen.

Matti Haataisen pitkä hiihtoura jatkuu 
edelleen.
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VAU:n jäsenyhdistykset rinnastetaan urheiluseuroihin, 
kun haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä Seura-
toiminnan kehittämistukea. Jokaisella tukea hakevalla 
seuralla on oltava lajiliitto, jotta hakeminen on mahdol-
lista. VAU:n jäsenyhdistyksille tuo lajiliitto on VAU.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: JANNI TANI

Hattutemppu-hanke 
toimii esimerkkinä 
Seuratuen mahdollisuuksista

Seuratoiminnan kehittämistuki, lyhem-
min Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja 
liikuntaseurojen perustoiminnan kehit-
tämiseen. Hakukriteereissä painotetaan 
erityisesti lasten ja nuorten liikuntaan ja 
perheliikuntaan liittyvää toimintaa.

Seuratuen hakuaikataulu on hanka-
la, sillä tieto tulevan vuoden hausta tu-
lee yleensä vasta marraskuun alussa ja 
hakuaika päättyy jo joulukuun puolen-
välin tienoilla. Seuratuki on kuitenkin 
jälleen tulossa, ja jos hakemusta ryhdy-
tään valmistelemaan jo hyvissä ajoin, on 
tuen saaminenkin huolellisesti laaditulla 
hakemuksella ja toimintasuunnitelmal-
la todennäköisempää kuin marraskuun 
pimeinä iltoina kokoon kyhätyllä haku-
luomuksella.

Vain muutama VAU:n jäsenyhdistys 

on saanut Seuratukea. Kenties merkittä-
vin Seuratuen mahdollistama hanke on 
ollut vuonna 2014 alkanut Hattutemp-
pu-projekti, jonka takana ovat Helsin-
gin Invalidien Yhdistys (HIY), Helsingin 
ja Uudenmaan Näkövammaiset (HUN) 
ja Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys 
(HUMS). Erityisen hyvällä ministeriössä 
katsotaankin juuri useamman hakijan 
yhteishakemuksia.

Hattutemppu-hanke sai Seuratukea 
26 000 euroa vuodelle 2014 ja 23 000 
euroa vuodelle 2015. Yhdistykset palk-
kasivat tuen avulla yhteisen liikunta-
koordinaattorin Marjo Vainikan, jonka 
työnkuvaan kuuluu mm. yhdistysten 
lasten liikuntakerhojen päivittäminen ja 
synergiaetujen löytäminen sekä perhe-
liikunnan kehittäminen yhdistysten toi-

minnassa.
– HUN:in näkövammaisten lasten 

Sporttis-kerhoon on integroitu HIY:n Fu-
tuurikerhon liikuntavammaiset lapset. 
Se on toiminut loistavasti ja lapset ovat 
saaneet uusia ystäviä, Vainikka kertoo.

Sporttis-kerho on pienempien, alle 
12-vuotiaiden lasten kerho, joka toimii 
Iiris-talossa Itäkeskuksessa ja jota Vai-
nikka vetää itse. Vanhemmille lapsille on 
tarjolla Treenis-kerho Metropolia Am-
mattikorkeakoulun tiloissa. Ryhmää ve-
tää entinen paralympia-alppihiihtäjä ja 
nykyinen Paralympiakomitean kehittä-
mispäällikkö Katja Saarinen.

– Yksi hankkeen haasteista on ollut 
löytää liikuntavammaisia lapsia tähän 
isojen koululaisten Treenis-kerhoon, Vai-
nikka sanoo.

Yhteispelissä vielä 
hiottavaa
Oleellinen osa Hattutemppu-hanketta 
on ollut lajikokeilujen järjestäminen yh-
distysten jäsenille. Hankkeen lajivalikoi-
maan ovat kuuluneet mm. hydrospin-
ning, etnobic ja ratsastus.

Iiris-keskuksessa Helsingissä järjestettävä lasten Sporttis-kerho on alkanut elää kukoistuskauttaan Hattutemppu-hankkeen myötä.
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– Perhesirkustapahtumaan marras-
kuussa 2014 tuli yhteensä 34 henkilöä, 
eli 11 perhettä. Palaute oli positiivista, 
mutta keväälle 2015 suunnitellulle per-
hesirkuskurssille ei kuitenkaan saatu riit-
tävästi osallistujia, Vainikka kertoo.

Hankkeen tulokset ovat olleet rohkai-
sevia siihen nähden, että yhdistyksissä 
ei ole vielä totuttu näin tiiviiseen yhteis-
työhön eri vammaryhmien yhdistysten 
kanssa.

– Yksi haaste on ollut saada yhdistys-
ten jäsenet liikkumaan toisen yhdistyk-
sen tiloissa, Vainikka myöntää.

Yksi Hattutemppu-hankkeen tausta-
ajatuksista on ollut myös saada ikäänty-
viin yhdistyksiin uusia jäseniä nuorista ja 
lapsiperheistä. Tämän kannalta oikeiden 
markkinointikanavien löytäminen on 
avainasemassa ja se työ jatkuu edelleen.

– Jatkosuunnitelmissa on perheliikun-
nan kehittäminen perheille, joissa joku 
perheenjäsenistä on vammainen henki-
lö, Vainikka toteaa.

Plussaa ja miinusta

Hattutemppu-hankkeen taustalla on 
kolme yhdistystä, joilla kaikilla on omat 
intressinsä ja tarpeensa. Kaikkia ei voi 
miellyttää koko aikaa, ja etenkin ensim-
mäistä kertaa eri vammaryhmien yhdis-
tysten yhteishankkeessa mukana oleva 
HUMS on kokenut jääneensä sivurooliin.

– Meillä on pienet tilat, jonne me hä-
din tuskin itse mahdumme, joten liikun-
takoordinaattori ei ole voinut fyysisesti 
olla täällä ja vetää meidän liikuntaryh-
miämme, HUMS:n puheenjohtaja Kris-
tiina Karhos sanoo.

– Jäsenistöllemme tehtiin hankkeen 
puitteissa liikuntakysely, joka oli positii-
vinen juttu. On ollut myös lajikokeiluja, 
joista etenkin ratsastus oli meidän jä-
senten keskuudessa tosi suosittu. Syk-
sylle on suunnitteilla myös jatkuvaa 
liikuntatoimintaa, kuten bocciaa, kunto-
salia ja tasapainoryhmää, Karhos jatkaa.   

HUN:in liikuntatoimikunnan puheen-

Kanalinko on kestosuosikki.

johtaja Heidi Ikäheimonen sanoo 
Hattutemppu-hankkeen olleen tähän 
saakka voittopuolisesti positiivinen ko-
kemus.

– Merkittävin asia on se, että lasten 
Sporttis-kerho on alkanut elää varsinais-
ta kukoistuskauttaan. Hanke on tuonut 
jonkin verran uusia liikkujiakin mukaan, 
mikä näkyy HUN:in perinteisillä kunto-
sali- ja uintivuoroilla, Ikäheimonen sa-
noo.

Hankkeet loppuvat aina aikanaan, niin 
myös Hattutemppu-hanke. Vainikan 
mukaan tärkeintä onkin luoda yhdistys-
ten toimintaan pysyvää jalanjälkeä, eli 
toimintaa joka jatkuu myös hankkeen 
jälkeen.

Lisätiedot Hattutemppu-hankkees-
ta: liikuntakoordinaattori Marjo Vainik-
ka, puh. 050 462 3334, marjo.vainikka@
hiy.fi

Lisätiedot Seuratuesta: OKM:n ylitar-
kastaja Sari Virta, puh. 0205 330 377 ja 
www.seuratuki.fi..



40

Sporttiklubi TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Vammaisurheilijoille sovellettu 
Taitovalmiustesti innostaa 
treenaamaan

Taitovalmiustesti sovel-
tuu myös sähköpyörä-
tuolin käyttäjille.

Taitovalmiustesti on ensimmäinen liikuntatesti, joka 
on kehitetty erityisesti vammaisurheilijoille sekä hen-
kilöille, joilla on vamma. Testi perustuu Valtakunnalli-
sen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valon Kasva Urhei-
lijaksi -taitovalmiustestistöön.

Tutkimusten ja selvitysten mukaan 
kilpaurheilua harrastavienkin lasten ja 
nuorten harjoittelun ja liikkumisen ko-
konaismäärä on alhainen ja harjoittelu 
on yksipuolistunut.

Urheilijaksi kasvamisen perusedelly-
tys, lajista riippumatta, on fyysisesti ja 
taidollisesti monipuolinen tausta. Tä-
hän Taitovalmiustesti kannustaa kaik-
kia lapsia ja nuoria.

Testissä on kolme osaa:
1. Pyörätuolislalomrata
2. Sivuttaishyppely tai 
eteen-taakse-kelaus pyörätuolilla
3. Sivuttaissiirtyminen joko pystyssä tai 
pyörätuolilla
Esimerkiksi nuorten paralympiaryhmä 
on ottanut testin ilolla vastaan. Lisäksi 
Taitovalmiustesti vieraili huhtikuussa 
Kuortaneella Junior Games -kisoissa. 
Kisojen yhteydessä järjestettyjen tes-

tien kolme parasta koulua pääsi mu-
kaan Taisto-finaalitapahtumaan kil-
pailemaan testin nopeimman koulun 
tittelistä. Voittajaksi selviytyi Katariinan 
koulu Turusta.

Seuraavaksi testi  
jalkautuu erityiskouluihin
– Testi on erittäin hyvä väline lapsille ja 
nuorille, joilla on vamma. Tämä kannus-
taa liikkumaan enemmän ja tekemään 
taitoharjoittelua. Testi jalkautetaan alu-
eellisesti erityiskouluihin ja yritämme 
saavuttaa myös yleisiin kouluihin integ-
roidut oppilaat. Yhteistyötä on suun-
nitteilla myös urheiluopistojen kans-
sa. Tämä on kiertämistä vaille valmis, 
VAU:n nuorisotoiminnan suunnittelija 
Tuomas Törrönen suunnittelee..
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Suomen suurin esteettömyyden tapahtu-
ma, Apuväline-messut, ärjestetään jälleen 
marraskuussa 2015 Tampereella, samaan 
aikaan Liikuntamaan kanssa. 

AINUTLAATUINEN TILAISUUS SAADA 
APUA OMAAN TYÖHÖN JA KOTIIN. 

Esillä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja sekä 
vammautuneille että hoiva- ja kuntoutus-
alan ammattilaisille.

TUTUSTU OHJELMAAN NETISSÄ!

5.-7.11.2015 TAMPERE

Järjestäjät:
Expomark Oy, Invalidiliitto ry, Näkövammaisten 
Keskusliitto ry ja Sailab ry

Liikuntamaan järjestää:
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

www.apuvaline.info

TULE RAKENTAMAAN  
ESTEETÖNTÄ SUOMEA

Lyhyesti

Yhdeksän suomalaisnuorta 
Färsaarten NIFU-tapahtumaan
Suomesta lähtee yhdeksän urheilijan joukkue pohjois-
maiselle nuorten Nordiska Idrettsleke För Unga NIFU 
-harjoittelu- ja -kilpailuleirille, joka järjestetään 2.–7. hei-
näkuuta 2015 Färsaarilla, Toftirin ja Runavikin kylissä.

NIFU on pohjoismaisen vammaisurheilujärjestön 
NordHIF:n organisoima nuorten tapahtuma, joka järjes-
tetään kahden vuoden välein. Tapahtuma järjestettiin 
Suomessa, Liikuntakeskus Pajulahdessa vuonna 2011, sil-
loin vielä nimellä NBU.

Tapahtuma on suunnattu 12–16-vuotiaille nuorille (s. 
1999–2003), joilla on näkö-, liikunta- tai kehitysvamma. 
Kilpailulajiena Färsaarten NIFU-tapahtumassa ovat yleis-
urheilu, pöytätennis, uinti ja voimistelu.

Suomen joukkue: Iida Lounela, Sini Paukkeri, Emma 
Kauppi, Jenna Saarinen, Heidi Lahtinen, Jaakko Tulisalo, 
Milla Leinonen, Juko Kinnunen, Iina Koskela.

Emma Kauppi.

VAU:lla ja Soveltava Liikunta SoveLi:lla on yhteinen sti-
pendijärjestelmä, jolla palkitaan ansioituneita vam-
maisurheilun ja soveltavan liikunnan opinnäytetöitä.

Stipendit jaetaan kahden vuoden välein järjestet-
tävän Liikuntamaa-messutapahtuman yhteydessä. 
Vuoden 2015 stipendihaun takaraja on 31. elokuuta. 
Vuoden 2013 haussa yksi hakija sai 500 euron ja kaksi 
hakijaa 250 euron arvoisen stipendin.

Opinnäytetyön tulee haun takarajaan mennessä olla 
kokonaan valmis ja hyväksytty joko kuluvan tai sitä 
edellisen vuoden aikana.

Opiskelija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn 
abstraktin ja linkin sähköiseen opinnäytetyöhön. Haku 
on avoin kaiken tasoisille Suomessa toteutetuille lop-
putöille opistotasolta pro gradu -tutkielmiin.

Stipendin hakulomake: www.vammaisurheilu.fi 
(–> Palvelut –> Koulutus –> Opiskelijoille)

Lisätiedot: VAU, koulutuskoordinaattori Piia Korpi, 
puh. 044 767 1368, piia.korpi@vammaisurheilu.fi

Opinnäytestipendi 
haettavissa 
elokuun loppuun saakka
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Valtti-ohjelma on osa hollantilaisen ammattikorkea-
koulun (Amsterdam University of Applied Sciences, 
School of Sports & Nutrition) koordinoimaa kehittä-
mishanketta, jolla pyritään edistämään vammaisten 
lasten osallistumista liikuntaharrastuksiin. Hanke sai 
EU:n ErasmusPlus-tukea nimellä Sports Empowers 
Disabled Youth (SEDY).

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Mukana on yhdeksän partneria seitse-
mästä EU-maasta (Hollanti, Suomi, Iso-
Britannia, Italia, Ranska, Liettua, Portu-
gali). VAU:n kehittämä Valtti-malli on 
yksi hankkeessa testattavista toimin-
tamalleista. Hanke käynnistyi keväällä 
2015 ja kestää vuoden 2017 loppuun.

Eurooppalaiset tutkimukset osoitta-
vat vammaisten lasten osallistuvan lii-
kuntaan vähemmän kuin vammatto-
mat. Hollannissa vammaisista lapsista 
29 prosenttia liikkuu vähintään kerran 
viikossa, kun vammattomista liikkuu 
59 prosenttia. Iso-Britanniassa vas-
taavat luvut ovat 18 ja 39 prosenttia, 
Liettuassa peräti 2–3 ja 32 prosenttia. 
Suomesta näitä lukuja ei ole saatavilla, 
mutta trendin arvellaan olevan saman-
suuntainen.

Syyksi vammaisten lasten vähäiselle 
liikkumiselle epäillään soveltuvien oh-
jelmien ja harrastuspaikkojen sekä tie-
don puutetta. Vammaiset lapset eivät 
tiedä, mikä laji tai liikuntamuoto sovel-
tuu itselle tai mihin pääsee mukaan. 
Vamma voi johtaa ajatukseen, ”etten 
kuitenkaan pärjää tai kelpaa”. Tästä pu-
hutaan kysynnän ja tarjonnan ongel-
mana.

VAU sai hankekumppaneiden jou-
kossa keskeisen roolin kehittämällä ko-
keilumallin, jossa testataan yksilöllistä 

liikuntaneuvontaa ja saattamista har-
rastuksen pariin. Henkilökohtaista oh-
jaajaa tarvitsevat vammaiset lapset ja 
nuoret (6–23-v) hakeutuvat ohjelmaan 
VAU:n lasten ja nuorten tiedotusringin 
Sporttiklubin kautta.

VAU on hakenut yhteistyökumppa-
neiksi ammattikorkeakouluja. Liikun-
taa tai fysioterapiaa opiskelevat nuoret 
toimivat henkilökohtaisina vammais-

liikunnan konsultteina eli Valtteina. 
Jokainen Valtti vastaa yhden sportti-
klubilaisen yksilöllisestä liikuntajaksos-
ta, jonka aikana käydään läpi erilaisia 
harrastusryhmiä ja kokeillaan liikunta-
muotoja. Tavoitteena on löytää lapsel-
le mieluisa harrastus.

Omaa Valttia kaipaavat sporttiklu-
bilaiset voivat ilmoittautua mukaan 
keväällä 2016 ja varsinaiset kokeilut 
käynnistyvät syksyllä. Ohjelmaan läh-
teville tehdään alku- ja loppuhaastat-
telut sekä lisäksi jokainen kokeilupro-
jekti dokumentoidaan. Tavoitteena on 
jalostaa pysyvä toimintamalli kysyn-
nän ja tarjonnan kohtauttamiseksi.

Lisätiedot: VAU, tutkimuspäällikkö 
Aija Saari, aija.saari@vammaisurheilu.fi

Liity Sporttiklubiin: www.vammais-
urheilu.fi (–> Liikunta ja urheilu –> Lap-
set ja nuoret –> Sporttiklubi).

Tulossa 2016: 

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

TEKSTI: SOILE HONKALA JA ANTTI TULASALO
KUVAT: SUSANNA TERO

LIIKUNTAVINKKI

Vaikeasti liikuntavammaiset ihmiset tarvitsevat yksilölli-
siä tukiratkaisuja osallistumisen tueksi. Tyhjiötyynyn avulla 
voidaan useat toimintavälineet muokata helposti käyttäjäl-
le paremmin sopiviksi.

Kesällä tyhjiötyynyn avulla esimerkiksi veneily tai maas-
tossa liikkuminen sujuvat miellyttävästi, kun asento saa-
daan oikeaksi. Talvella se on oiva lisävaruste lasketteluun, 
hiihtoon tai luisteluun.

Lomamatkalla tyynyä voi käyttää asennon tukemiseen 
esimerkiksi lentokentällä väliaikaisessa pyörätuolissa, len-
tokoneen istuimessa ja matkakohteessa erilaisissa toimin-
noissa.

Tyhjiötyynyjä valmistetaan erikokoisina ja eri materiaa-
leista. Malike-toiminnassa on hyväksi havaittu neopreeni-

Tyhjiötyynyllä asento mukavaksi

Näppäile nettiin
Neopreenipintaisen Stabilo-tyhjiötyynyn voi hankkia posti-
kortteja myymällä Malikkeen korttikampanjan avulla. Lue lisää 
kampanjasta Malikkeen kotisivuilta www.malike.fi

Stabilo-tyhjiötyynyä maahantuo 
EN-Apuvälineet: www.en-apuvälineet.fi

pintainen tyhjiötyyny. Pintamateriaali tekee tyynystä tuke-
van, mutta miellyttävän pehmeän käyttää, koska siihen ei 
muodostu kovia, käyttäjää painavia taitoksia.

Käyttövinkkejä tyhjiötyynylle
– Tyynyä käyttäjälle muokatessa tarvitaan yleensä vähintään 
kaksi avustajaa, joista yksi tukee tyynyä haluttuun asentoon 
ja toinen pumppaa ilmaa pois, jolloin tyyny kovettuu halut-
tuun muotoon.

– Ilmanpaineen ja lämpötilan vaihtelut saattavat pehmen-
tää tyynyä, jolloin tuki ei välttämättä säily tarpeeksi hyvänä. 
Sen vuoksi pumppu kannattaa kuljettaa mukana ja pitää hel-
posti saatavilla.

– Kovassa pakkasessa tyyny kovettuu itsestään, jolloin sitä 
ei pysty muokkaamaan. Tyhjiötyyny kannattaa siis säilyttää 
huoneenlämmössä. Lämpimässä säilytetty tyyny on kuiten-
kin käytettävissä myös pakkassäässä.

– Tyhjiötyyny ei itsessään riitä istuma-asennon tukemiseen, 
vaan tarvitaan lisäksi tukikehikko tai istuin.

Lisätiedot: Malike, toimintavälineneuvoja Antti Tulasalo, 
antti.tulasalo@kvtl.fi, puh. 0207 718 306

Tyhjiötyyny mahdollistaa mukavan asennon retkellä 
esimerkiksi Hippocampe-maastopyörätuolissa.

Tyhjiötyynyä voi käyttää huoletta myös vesillä, 
sillä materiaali pitää vettä.
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Kuntoillen

Lohjan Kisakalliossa 8.–9. toukokuuta järjestetty Spe-
cial Olympics -karnevaalit ei ollut mikä tahansa liikun-
tatapahtuma. Niinpä paikalle oli saapunut osallistujia 
myös muilta elämänalueilta.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Suuri taiteilija 
saapui Special Olympics 
-karnevaaleille

– Suuri taiteilija on osallistunut urheilu-
kilpailuihin, julisti Pekka Gustafsson.

Gustafsson, 46, saapui Kisakallion 
Special Olympics -karnevaaleihin es-
poolaisesta RK-Asunnot Peuramäestä 
yhdessä noin kymmenen muun ryhmä-
kodin asukkaan kanssa.

Gustafsson on ilmeisen monipuolinen 
taiteilija, sillä hän kertoi laveasti kirkon 
paanukatoista, kukka-asetelmista ja tö-
pöttelytekniikoista. Gustafssonin kaltai-
nen taiteilijasielu näkee toki urheilun ja 

liikunnankin omana taiteenlajinaan.
Karnevaaleilla pääsi kokeilemaan lu-

kuisia lajeja sulkapallosta frisbeegolfiin 
ja kirkkovenesoudusta curlingiin. Kilpai-
lunälkäiset pääsivät ottamaan toisistaan 
mittaa Special Olympics -juoksukilpai-
lussa, jossa juostiin aamupäivän aika-
na tasoluokittelujuoksut ja iltapäivällä 
finaalit, joiden mitalisteille tiputettiin 
kaulaan oikeat Special Olympics -mita-
lit.

– Toivon, etten joudu häviämään, Gus-

tafsson totesi.
Miehen juoksuvauhti oli vahvaa ja hän 

ylitti finaalierässään maaliviivan toisena. 
Heti juoksun päätyttyä Gustafsson ei 
kuitenkaan uskaltanut vielä tuuletella.

– Riippuu mitä mieltä tuomaristo on. 
Jännäksi menee, hän sanoi.

Tuomaristo oli suosiollinen ja Gus-
tafsson pääsi nousemaan palkintopallin 
kakkoskorokkeelle. Taiteilijan arvokkuu-
della suoritettujen tuuletusten päät-
teeksi hän arvioi vielä koko karnevaali-
päivän onnistumista.

– Kirkkoveneily ja jäähalli (keppicur-
ling) olivat parhaita lajeja. Kaikkein pa-
rasta on kuitenkin, ettei satanut vettä.

Special Olympics -karnevaaleille osal-
listui kahden päivän aikana kaikkiaan 
noin 240 henkilöä..

Pekka Gustafsson ja hopeamitali.
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: MIKKO KÄKELÄ

”Kivempi kävellä 
porukassa”
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Vekkari-projek-
tissa suunnitellaan vertaistoiminnan malleja kehitys-
vammaisten ihmisten vapaa-ajan harrastuksiin.

Tarja Lampinen johtaa 
lenkkiryhmää.

Näppäile nettiin
Lisätiedot Vekkari-projektista: 
www.vekkariprojekti.fi

Vekkari-projektin kokemusasiantun-
tijoita voi myös tilata omiin tapahtu-
miin ja ryhmien vetäjiksi: www.vekka-
riprojekti.fi/toimijat/tilaa-toimija

Raha-automaattiyhdistyksen tukea 
saanut kolmivuotinen projekti (2012–
2015) on loppusuoralla, mutta tulokset 
ovat olleet niin rohkaisevia, että Kehi-
tysvammatuki 57 hakee rahoitusta, jot-
ta toimintaa voisi jatkaa pysyvänä.

Vekkari-projektissa kehitysvammai-
set ihmiset ovat olleet alusta saakka 
suunnittelemassa ja toteuttamassa toi-
mintaa, projektin logon piirtämisestä 
alkaen. 

Vekkari-projektissa on käynnistetty 
erilaisia harrasteryhmiä, joissa aiheet 
vaihtelevat politiikasta kara-
okeen. Mukana on myös pari lii-
kuntaryhmää: jalkapalloryhmä 
ja lenkkiryhmä, joka on toimi-
nut projektin eräänlaisena pi-
lottiryhmänä.

– Yksin ei tullut oikein lähdet-
tyä minnekään, ainakaan pitkiä 
matkoja, lenkkiryhmän vetäjä 
Tarja Lampinen kertoo.

Lampisen titteli Vekkari-pro-
jektissa on kokemusasiantun-
tija. Lampisen luotto omaan 
osaamiseensa on kasvanut sil-
missä lenkkiryhmän käynnisty-
misen jälkeen.

– Lenkkiryhmän kävelyillä oli 
alkuun projektityöntekijä mu-
kana tukena, mutta Tarjan ko-
kemuksen ja itsevarmuuden 
kasvun myötä hän on voinut 
vetäytyä pois, kertoo Vekkari-

projektin projektikoordinaattori Tiina 
Herttuainen.

Lampinen suunnittelee ryhmän 
lenkkireitit ja pitää jopa huolen, että 
vakio-osallistujat saapuvat paikalle. 
Nyttemmin Lampinen on saanut suo-
sittuun lenkkiryhmään rinnalleen toi-
senkin kokemusasiantuntijan Raisa 
Pekkasen.

– Aikaisemmin harrastustoiminta on 
ollut täysin ohjaajalähtöistä. Nyt ko-
kemusasiantuntijat tekevät päätök-
set sekä suunnittelevat, toteuttavat ja 

arvioivat vertaisryhmien toiminnan, 
Herttuainen kertoo.

– Kävely ja retkeily ovat parasta lenk-
kiryhmässä. Eikös ole kivempi porukas-
sa kävellä kuin yksin, Lampinen kysyy 
ja lupaa lenkkiryhmän jatkuvan myös 
syksyllä..
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Kuntoillen

Liikunta on Kuusamon Kehitysvammaisten Tukiyhdis-
tyksen toiminnassa suuressa roolissa. Keilailu on lajeista 
kaikkein suosituin. Kuusamon keilahalli on yhdistyksen 
maanantaisella vuorolla täynnä innokkaita keilaajia.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: JANNE KAIKKONEN/KOILLISSANOMAT

Keilailuinnostus 
valtasi Kuusamon

InfoStartti-stipendi
VAU:n ja Tukilinja-lehden Startti-sti-
pendeillä tuetaan harrastamisen al-
kuvaiheen vammaisurheilu- ja -liikun-
tatoimintaa. Startti-stipendiä voivat 
hakea niin yksittäiset henkilöt kuin yh-
distykset ja seuratkin. 

Yksilöhakijalle myönnettävien stipen-
dien suuruus on max. 500 euroa ja yh-
teisöhakijalle max. 1000 euroa. Kevään 
stipendihaussa lähti jakoon yhteensä 
16 400 euroa. Seuraava Startti-stipen-
dihaku päättyy lokakuun lopussa.

Lisätiedot ja hakulomake: 
www.vammaisurheilu.fi

Arto Hannulan taidonnäyte Kuusamon 
keilahallilla.

– Ei meillä mitään kovaa kilpailua ole 
keskenämme. Heitellään ja ollaan vain, 
siinä kaikki, kertoo Kimmo Koskela, 
yksi yhdistyksen keilailuun hurahta-
neista jäsenistä.

Viimeisen vuoden aikana kuusamo-
laisten keilailuharrastukseen on kui-
tenkin tullut mukaan myös vähän kil-
pailullisuutta. Pohjois-Suomessa alkoi 
syksyllä 2014 oma erityisryhmien kei-
lailukilpailu, Pohjois-Suomen Keilacup, 
jonka ensimmäinen osakilpailu järjes-
tettiin Kuusamossa.

Kuusamon KVT:n keilaajat osallis-
tuivat isolla porukalla ensin kotihallis-
saan järjestettyyn kisaan ja lähtivät sit-
temmin myös Oulussa ja Rovaniemellä 
järjestettyihin Pohjois-Suomen Keila-
cupin osakilpailuihin. Keilailukauden 
huipennus oli Rovaniemellä huhti-
kuussa järjestetty SM-joukkuekilpailu.

– Meidän joukkueemme sijoittuivat 
kehitysvammaisten sarjassa hopealle 
ja pronssille. Se on tosi hyvä saavutus 
siihen nähden, että me harrastamme 
aivan amatööripohjalta, iloitsee yhdis-
tyksen puheenjohtaja Liisa Hokkinen.

– Monella yhdistyksen jäsenellä on 
sisaruksia, jotka ovat tehneet pelireis-
suja eri lajeissa. On ollut tärkeää, että 
nyt he ovat itse päässeet kisamatkoille. 
Rovaniemen reissun jälkeen seuraava-
na päivänä oli toimintakeskuksissa ja 
työpaikoilla esitelty ylpeänä mitaleita, 
Hokkinen kertoo ja uskoo monen kei-
laajan itsetunnon nousseen kohisten 
viime aikoina.

Hokkinen kiittelee VAU:n aluetoimin-
nan suunnittelijaa Jarno Saapunkia, 
joka on ollut innostamassa kuusamo-
laisia keilailun ja muidenkin liikunta-
harrastusten pariin. Saapunki on myös 

Pohjois-Suomen Keilacupin takana.
Keilailuinnostus on ollut Kuusamos-

sa niin voimakas, että tukiyhdistys haki 
keväällä VAU:n ja Tukilinja-lehden jaka-
maa Startti-stipendiä. Stipendirahoil-
la tukiyhdistys kattaa kilpailureissujen 
matkakustannuksia ja hankkii yhtenäi-
set asusteet keilaajille. Osa tuesta käy-
tetään yhdistyksen toisen vakiolajin 
salibandyn kustannuksiin..
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Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:lta löy-
tyy runsaasti suosittuja käsi-, noja- ja tandem-polku-
pyöriä, mutta niiden lisäksi myös muutama hieman 
erikoisempi pyörä. 

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

Hieman erikoisempi 
pyörä voi olla 
sopiva juuri sinulle

Joskus pyörällä ajamisen onnistuminen 
voi olla pienestä istuma-asennon para-
nemisesta kiinni. Jos sopivaa asentoa ei 
löydy perinteisistä pyöristä, saattaa joku 
tässä jutussa esiteltävistä pyöristä olla 
juuri se oikea sinulle.

Hase Pino on tandem-polkupyörä, 
jossa etupolkija polkee nojapyörämäi-
sesti. Takapolkija käyttää pyörän hal-
lintalaitteita. Hase Pino on normaalia 
tandemia hiukan pidempi, joten sen 
kääntösäde on iso. Normaalista tande-
mista poiketen etupolkijan ei ole pak-

ko polkea koko ajan. Nojapyörämäinen 
asento mahdollistaa huonommallakin 
tasapainolla polkemisen.

Comfort Bike on kolmipyörä, jon-
ka istuin on tavallinen muotoiltu tuo-
li. Ajoasento on hieman pystympi kuin 
nojapyörässä. Comfortissa on seitse-
män vaihdetta sekä käsi- ja jalkajarrut. 
Painoa pyörällä on reilut 40 kg. Pyö-
rän paino aiheuttaa hieman haasteita 
sen kuljettamiseen, mutta ainakin vielä 
Matkahuolto on suostuvainen sitä kul-
jettamaan vuokraajille. Moni, joka ei voi 

polkea nojapyörämäisestä takanojasta 
eikä istua kolmipyörän tavallisella sa-
tulalla, on löytänyt Comfortista sopivan 
kulkupelin.

Petra-juoksupyörä on kolmepyöräi-
nen potkuttamalla tai juoksemalla liik-
kuva pyörä. SOLIA:lla on juoksupyöriä 
kolmea eri kokoa. Niitä voivat käyttää 
150–190-senttiset henkilöt. Juoksupyö-
rä sopii mm tasapaino-ongelmaisille ja 
pyörätuolissa istuville henkilöille, joilla 
on jonkin verran alaraajojen toiminta-
kykyä. Juoksupyörä on monipuolinen 
väline kuntoiluun ja liikunnalliseen kun-
toutukseen. 

Lisätiedot SOLIA:n vuokraustoi-
minnasta: apuvälineneuvoja Jukka Par-
viainen, puh. 045 677 0516, jukka.parvi-
ainen@vammaisurheilu.fi.

Hase Pino.

Comfort Bike.
Petra-juoksupyörä.
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Lyhyesti

Sisäkurling on upea sosiaalinen liikun-
taharrastus, joka soveltuu lähes kai-
kille. Laji on kehitetty Iso-Britanniassa 
2000-luvun alkupuolella jääcurlingin 
sääntöjen pohjalta liikuntavammais-
ten ja vammattomien yhteiseksi lajik-
si. Briteissä sillä on oma kattojärjes-
tö, Great Britain Kurling Association 
(GBKA).

Helsingin Invalidien Yhdistyksessä 
sisäkurling on suosittu laji, ja yhdis-
tyksen kurlingvuoro sai kevätkaudella 
2015 uutta säpinää, kun Validia Kun-
toutuksen iso liikuntasali jaettiin vam-
maissulkapalloilijoiden kanssa. Uudet 
lajikokeilijat voivat nyt tutustua kah-
teen liikuntalajiin samalla käynnillä. 
Lajikokeilut ovat täysin ilmaisia.

HIY:ssä pelataan omaa sisäkurling-
sarjaa, ja harrastajia on muuallakin 
Suomessa, pääkaupunkiseudun lisäk-
si ainakin Porvoossa, Tervakoskella, 
Viialassa, Raumalla sekä Salon ja Huit-
tisten ympäristössä.

Heitänkin pallon kaikille ”vakavas-
ti” lajia harrastaville ryhmille. Saisim-
meko me Suomeen vihdoin lajille vi-
ralliset säännöt ja valtakunnallisen 
sarjatoiminnan käyntiin? On hieman 
kiusallista, kun olemme käyneet pe-
laamassa eri kaupungeissa ja aina 
ovat kentän mitat ja säännöt erilaisia.

Lisätiedot: HIY, Jari Manni, jari.man-
ni@gmail.com

Kuntokuu on VAU:n harrasteliikunta-
kampanja, joka järjestetään joka vuosi 
kahdesti, helmi- ja syyskuussa. Kunto-
kuussa osallistujat seuraavat omaa liik-
kumistaan täyttämällä kuntokorttia.

Kuntokuuhun voi osallistua joko pe-
rinteisellä kuntokortilla tai sähköisel-
lä kuntokortilla. Kuntokuu-materiaalit 
ovat maksuttomia VAU:n jäsenyhdis-
tyksille ja -seuroille. Näin Kuntokuu toi-
mii:

1. Yhdistys tilaa VAU:n toimistolta 
tarvittavan määrän kuntokortteja ja ja-
kaa ne jäsenistönsä halukkaille osallis-

Näin toimii Kuntokuu
tujille.

2. Osallistujat täyttävät kuntokorttia 
Kuntokuun ajan ja palauttavat sen yh-
distykseen Kuntokuun päätyttyä.

3. Yhdistyksestä kuntokortit palau-
tetaan kootusti VAU:n toimistolle. Pa-
lautetut kuntokortit osallistuvat Kun-
tokuu-arvontaan, josta voi voittaa 
tuotepalkintoja.

4. Mikään ei estä yhdistyksiä järjestä-
mästä omien jäsentensä kesken omia 
kilpailuja tai arvontoja Kuntokuuhun 
liittyen.

5. Yksittäiselle Kuntokuuhun osal-

listuvalle henkilölle on yksinkertaisin-
ta osallistua Kuntokuuhun sähköisellä 
kuntokortilla osoitteessa www.kunto-
kuu.fi

6. Sähköisen kuntokortin täyttäjäk-
si rekisteröidyttyään kuntokorttia voi 
täyttää milloin tahansa. Sähköistä kun-
tokorttia käyttävät osallistuvat auto-
maattisesti Kuntokuu-arvontaan.

Lisätiedot: www.kuntokuu.fi
Kuntokortti-tilaukset: 
VAU:n toimisto, puh. 044 752 9360, 
toimisto@vammaisurheilu.fi 

TEKSTI: JARI MANNI
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Sisäkurlingille viralliset säännöt ja 
valtakunnallinen sarja?
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Svenska sidor

Paddlaren Anna Laitinen, som kommer att 
bege sig till Special Olympics World Summer 
Games i Los Angeles i sommar, är handling-
ens kvinna. Hon stelnar inte av ett par blöta 
lager kläder.

Laitinen har varit fysiskt aktiv hela sitt liv. 
Simning, cykling och skidåkning var domine-
rande under hennes barndom.

Paddling kom att bli Laitinens specialgren 
i början av 90-talet, och för det kan vi tacka 
den dåvarande instruktören i specialidrott i 
Nastola kommun Virpi Remahl (dåvarande 
Suomalainen).

Remahl övertalade Laitinen att delta i eve-
nemanget Suomi meloo år 1993. Laitinen 
paddlade i samma båt som Hilkka Leski-
nen-Nikander, som alltjämt är paddlingsträ-
nare för Finlands Special Olympics lag.

– Det var en otrolig färd. En åskskur över-
raskade oss och det regnade hela färden. Un-
der pauserna försökte vi byta till torra kläder, 
men vi blev naturligtvis genast dyblöta, be-
rättar Laitinen.

För många skulle en sådan här upplevelse 
ha varit knäckande, men det att Laitinen fullt 
ut förälskade sig i grenen säger mycket om 
hennes karaktär. Laitinen har deltagit i eve-
nemanget Suomi meloo flera gånger.

Efter tio års utövning av grenen fick Laiti-
nen en möjlighet att tävla utomlands då 
paddling valdes till ny gren i Special Olym-
pics World Summer Games i Irland, Dublin år 
2003.

Efter Dublin följde mästerskapen i Kina, 
Shanghai (2007) och i Grekland, Aten (2011). 
Laitinens medaljvitrin fylldes och nastolabon 
utvecklades till en riktig globetrotter. I tur står 

Energiknippet från Nastola

nu att ytterligare erövra en ny kontinent då 
Special Olympics World Summer Games ord-
nas i USA, Los Angeles 25.7–2.8.

– Jag är inte längre alls nervös inför en 
tävlingsresa. Mina två äldre systrar är säkert 
mer nervösa än jag. De kommer nu för första 
gången att följa med som åskådare, berättar 
Laitinen.

Förutom att idrotta spelar Laitinen dessut-
om piano i det lokala bandet med personer 
med utvecklingsstörning, som heter Nasto-
lan Reippaat.

– Vi kan säga att vår musikstil är schlager, 
hittar och popmusik. Virve Rostis Sata sala-
maa är vårt favoritstycke. Ett annat bra stycke 
är Katjusha, där jag också sjunger.

Klappret hörs längs korridorerna i 
Alexandersteaterns källarvåning i 
Helsingfors. Åtta unga kvinnor står 
i prydlig rad på dansgolvet, håller 
upp sina vajande kjolfållar och föl-
jer med lärarens anvisningar. När 
salen fylls med musik stannar pra-
tet upp och rörelsen tar vid.

Dansarna som övar i salen hör 
till den mer avancerade gruppen 
Megafon i Blue Flamenco som är 
en dansskola för personer med ut-
vecklingsstörning. Till gruppen hör 
för närvarande cirka tio dansare, av 
vilka en del har sysslat med flamen-
co redan i över hälften av sitt liv.

– Det här är inte vilken dansklubb 
som helst, som vem som helst kan 
hoppa in i när andan faller på och 
ha skoj med sina vänner, betonar 
gruppens lärare Anja Loikala.

Dansskolan Blue Flamenco har 

av kulturnämnden fått rättigheter 
till grundläggande konstutbildning 
och skolan har ställt sitt sikte högt. I 
juli beger sig sex av gruppens dan-
sare till konstfestivaler i England 
och i augusti tar sig hela gruppen 
till Parafest kulturfestivalerna som 
hålls i Joensuu.

– Då vi arbetar fram ett framfö-
rande övar vi likt professionella, be-
rättar Loikala.

Att dansa flamenco kräver ihär-
dighet. Dansen är inte bara rörelse, 
utan framför allt en känsla. Framfö-
randena uppstår av detaljer i fing-
rarna, handlederna, vristerna och 
ansiktet. Detaljerna är skiftningar i 
dansens berättelse.

– Flamenco är en stark gren där 
man ger utlopp för sin energi, kon-
staterar Jaana, som har dansat i 
gruppen Megafon sedan hösten.

En blå känsla
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Svenska sidor

Tidpunkt: Onsdag 30.9.2015 kl. 12.00–16.00 
(+ Sporttitori 16.00–18.00)
Plats: Vasa Yrkeinstitut, Krutkällarvägen 2
Mål: Att Främja tillgängliga idrottsansläggningar och 
jämlik motionsutövning.
Målgrupp: Evenemanget är avsett för planerare av 
motion och fritidssysselsättning, tjänstemän, fortro-
endevalda, lärare, studerande, instruktörer och trä-
nare i motions- ohc idrottsföreningar, medlemmar I 
handikappråd, aktiva inom handikapp- och folkhälso-
föreningar och övriga intresserade.
Anmälningar: På grund av kaffeservering önskar vi 
att de som deltar deltar i seminariet anmäler sig på 
förhand. Anmälningar senast 18.9.2015 på adressen 
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus eller till Invalid-
förbundet, byråsekreterare Tarja Lukjanov tfn 09 613 
191. De som anmält sig får en deltagarbekräftelse.
Avgift: Seminariet är avgiftsfritt. Om du utan godtag-
bar anledning låter bli att delta i seminariet och inte 
har annullerat din anmälan tar vi ut en avgift på 50 €.
Närmare information: Invalidförbundets tillgänglig-
hetsexpert Marika Nordlund tfn 050 492 30 20, ma-
rika.nordlund@invalidiliitto.fi, VAU:s forskningschef 
Aija Saari, aija.saari@vammaisurheilu.fi tfn 040 506 42 
08 och Vasa stads koordinator för specialidrott Tatjana 
Asplund tfn 0400 893 665.
Arrangörer: Finlands Handikappidrott och -motion 
VAU rf och Invalidförbundet rf i samarbete med Syn-
skadades Centralförbund rf, Riksomfattande handi-
kapprådet, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry och Vasa 
stad.
Språk: Klockan 12.00–14.00 sker presentationerna 
på svenska, tolkning till finska. Efter kaffepausen ges 
presentationerna på finska, tolkning till svenska. Som 
ordförande för seminariet verkar VAU:s verksamhets-
ledare Riikka Juntunen.

Seminarium 
om tillgänglig 
hälsomotion 
Liiku 
terveemmäksi 
esteettä i Vasa 
30.9.2015 Hanna-Leena Rissanen.

PROGRAM
Seminariet inleds klockan 12.00 av Aino-Maija Siren, 
verksamhetsledare för Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry.
Tillgänglighet börjar med att identifiera hindren:
– Det finns många perspektiv på tillgänglighet (Esteettömyyteen on monta 
näkökulmaa). Jasus, Annas och Miikas historia. Verksamhetsledare Riikka 
Juntunen, VAU (videor på finska, svensk text).
– Tillgänglighet är inte en åsiktsfråga (Esteettömyys ei ole mielipide). 
Niina Kilpelä, arkitekt (SAFA), Tröskeln rf.
– Hur förverkligas ett tillgängligt och åtkomligt motionsevenemang? (Miten 
toteutetaan esteetön ja saavutettava liikuntatapahtuma?). 
Verksamhetsledare Riikka Juntunen, VAU rf.
Verktyg som främjar en tillgänglig rörelsemiljö
– Tillgänglighet och understöd för att uppföra idrottsplatser (Esteettömyys ja 
liikuntapaikkojen rakentamisavustukset). Enhetschef Ismo Myllyaho, 
regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland.
– Tillgänglighetskartläggningar på idrottsplatser (Esteettömyyskartoitukset 
liikuntapaikoilla). Som exempel tillgänglighetskartläggningar på Kuortane 
och Norrvalla idrottsinstitut. Niina Kilpelä, arkitekt (SAFA), Tröskeln rf.
– På vilket sätt kan kommunens handikappråd påverka? (Miten kunnan vam-
maisneuvosto voi vaikuttaa?) Planerare Tea Hoffrén, Riksomfattande han-
dikapprådet.
14.00 Kaffe
14.30 Kommer du fram till idrottsanläggningen, kan du fungera?
– Esteetön aistiympäristö (Tillgänglig sinnesmiljö). Tillgänglighetsombuds-
man Hanna-Leena Rissanen, Synskadades Centralförbund rf.
– Vammaispalvelut liikunnan tukena (Handikapptjänster som stöder motio-
nen). Planerare av organisationsarbete Marianne Niemi, Invalidförbundet rf.
– Vuokraa liikunnan apuväline! (Hyr ett hjälpmedel för motion!) Hjälpmedels-
instruktör Jukka Parviainen, Finlands Handikappidrott och -motion VAU ry.
15.30 Hur förverkligas tillgänglighet i idrottsanlägnningarna i Vasa 
och i dess närmiljö? Vad bör vi ingripa i?
– Slutdiskussionen leds av planerare av specialidrott Tatjana Asplund och 
handikapp- och tillgänglighetsombudsman Tiina Mäki (Vasa stad).
16.00 Seminariet avslutas & vi beger oss till Sporttitori!
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Kuortane-hallilla treenannut keihäänheittäjä Tero Pitkämäki pääsi jakamaan nimikirjoituksia Junior Games -kevätkisojen osallistujille 
huhtikuun puolessa välissä.
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Markku Möttönen
Vantaalainen Möttönen on 
toiminut VAU:n valtuuston 
puheenjohtajana järjestön 
perustamisesta saakka. Paralym-
piakomitean hallituksen jäsen 
entinen maalipalloilija ja sokko-
pingiksen pelaaja on ollut vuo-
desta 2004 saakka. Työskentelee 
Näkövammaisten Keskusliiton 
jäsenpalvelupäällikkönä.
– Haluan VAU:n olevan elinvoi-
mainen, vammaisurheilun ja 
-liikunnan toimijat kokoava, va-
kavarainen palvelujärjestö, Möt-
tönen linjaa.

VAU:n hallitus esittäytyy
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU sai keväällä uuden hallituksen. 
Hallituksessa on peräti kuusi ensikertalaista.

Erkki Lönnrot
VAU:n tuoreelle hallituksen pu-
heenjohtajalle kyseessä on toi-
nen kausi VAU:n hallituksessa. 
Vastikään eläköitynyt Lönnrot 
teki pitkän uran rakennusalal-
la ja toimi mm. Lemminkäinen 
Rakennustuotteet Oy:n toimi-
tusjohtajana. Lönnrot on kehi-
tysvammaisen pojan isä ja on 
toiminut luottamustehtävissä 
kehitysvamma-alan järjestöissä.
– VAU:n rantautuminen jäsen-
seuroihin ja -yhdistyksiin on tär-
keässä roolissa tulevina vuosina, 
Lönnrot sanoo.

Sari Rautio
Hämeenlinnan kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Rautio on 
autistisen pojan äiti. Hän toimi 
Liikuntaa kaikille lapsille -hank-
keen projektikoordinaattorina 
2003–2007 ja Nuoren Suomen 
kehityspäällikkönä 2008–2012, 
vastuualueenaan erityistä tukea 
tarvitsevat lapset ja nuoret.
– Haluan VAU:n olevan haluttu 
kehittäjäkumppani liikunnan ja 
urheilun sekä kaikille avoimen 
yhteiskunnan rakentamisessa, 
kertoo varapuheenjohtajaksi va-
littu Rautio, joka on ensimmäistä 
kauttaan VAU:n hallituksessa.

Timo Tyynilä
Helsinkiläinen Tyynilä on aktii-
visesti liikuntaa harrastavan ke-
hitysvammaisen nuoren van-
hempi. Tyynilän työuralle on 
mahtunut erilaisia myynnin, 
markkinoinnin ja projektinhal-
linnan tehtäviä niin Suomessa 
kuin ulkomailla. Tällä hetkellä 
hän työskentelee UPM:llä.
– Haluan, että VAU on tämän 
hallituskauden päättyessä ta-
loudellisesti terveellä pohjalla 
ja löytänyt myös uusia tukijoi-
ta, ensimmäistä kauttaan VAU:n 
hallituksessa oleva Tyynilä sa-
noo.

Pauli Viertonen
Porilainen Viertonen on kolmi-
loikan paralympiapronssimita-
listi sokeiden B1-luokasta New 
Yorkin kisoista vuodelta 1984. 
Hänellä on takanaan pitkä, mo-
nipuolinen ja mitalirikas urhei-
lu-ura päälajinaan yleisurheilu. 
Ammatiltaan Viertonen on hie-
roja-lymfaterapeutti.
– Jos mahdollista, niin toivon 
VAU:n olevan vieläkin enemmän 
liikuntaesteiden poistamiseen 
panostava, ensimmäistä kautta 
VAU:n hallituksessa oleva Vierto-
nen sanoo.

Jyry Loukiainen
Lappeenrantalainen Loukiainen 
on vammaissulkapalloaktiivi, 
SOLIA:n vertaisohjaaja ja Etelä-
Saimaan Invalidien puheenjoh-
taja. Hän on myös Etelä-Karjalan 
Liikunnan ja Urheilun EKLU:n 
hallituksen ja Lappeenrannan 
vammaisneuvoston jäsen.
– Haluan olla mukana edistä-
mässä vammaisurheilua ja -lii-
kuntaa. Olin otettu, kun Ete-
lä-Karjalan alueen kuudesta 
yhdistyksestä pyydettiin minua 
ehdolle hallitukseen, ensim-
mäistä kauttaan VAU:n hallituk-
sessa oleva Loukiainen sanoo.

Ilkka Vass
Helsinkiläinen Vass on toimi-
nut Sydän- ja keuhkosiirrokkaat 
SYKE ry:n toiminnanjohtajana ja 
sihteerinä vuodesta 1990 saak-
ka. Hän on Euroopan sydän- ja 
keuhkosiirrokkaiden järjestön 
EHLTF:n varapuheenjohtaja. 
Osallistunut 12 kertaa sydän- ja 
keuhkosiirrokkaiden EM-kilpai-
luihin.
– Toivon, että VAU haluaa ja pys-
tyy kantamaan tasapuolisesti 
vastuuta koko vammaisurheilun 
ja -liikunnan monimuotoisesta 
kentästä, toista kauttaan VAU:n 
hallituksessa oleva Vass sanoo.

Helena Skogström
Nurmijärveläinen Skogström on 
istumalentopallomaajoukkueen 
pelaaja, joka vie aktiivisena ver-
kostotoimijana lajia aktiivisesti 
eteenpäin niin Suomessa kuin 
kansainvälisestikin. Hän toimii 
vertaistukihenkilönä raajansa 
menettäneille henkilöille.
– Haluan, että VAU:n näkyvyys ja 
toiminta paikallistasolla lisään-
tyvät ja yhteistyö seurojen, yh-
distysten ja kuntoutuslaitosten 
kanssa on aktiivista, ensimmäis-
tä kauttaan VAU:n hallituksessa 
oleva Skogström sanoo.
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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

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

LASTEN JA 
NUORTEN TOIMINTA 
Tuomas Törrönen
nuorisotoiminnan 
suunnittelija 
puh. 050 408 6152, 
tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi
- lasten ja nuorten liikunta
- sporttiklubitoiminta
- urheiluakatemiakonsultointi

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

BOCCIA

IV KEURUU-BOCCIA (PARI)
Keuruun Eläkkeensaajat ry järjestää avoimen boccian parikilpai-
lun ulkopalloilla lauantaina 11. heinäkuuta 2015 klo 9.30 alkaen 
Keuruun vanhalla urheilukentällä (Einari Vuorelantie 4–6). Osan-
ottovarmistus paikanpäällä klo 9.00.
Sarjat: naiset, miehet ja seka. Oikeus muutoksiin varataan.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan kilpailupaikalla 
tai tilille FI92 4762 1020 0205 23
Ilmoittautumiset 6.7. mennessä ja lisätiedot: Sirkka Koskelai-
nen, puh. 040 579 4423 tai Leo Rautiainen, puh. 044 314 7622, 
leksa48@outlook.com (varmin).
Kilpailupaikalla kahvio, makkaraa, arpajaiset. Omat pallot ja mit-
tatikut mukaan.

III HAKA-BOCCIA (PARI)
Harjavallan Haka järjestää III avoimet Haka-Boccia -parikilpailut 
torstaina 20. elokuuta 2015 klo 9.00 alkaen Harjavallassa, Hon-
kalan urheilukeskuksessa. Osanoton varmistus kisapaikalla vii-
meistään klo 8.30.
Sarjat: naiset ja yleinen
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan 12.8. mennes-
sä Harjavallan Hakan tilille Satakunnan Osuuspankki Harjavalta 
FI19 5037 0540 0013 40.
Ilmoittautumiset 12.8. 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.

BOCCIAN XI KIVIKYLÄ-TURNAUS (JOUKKUE)
Boccian perinteinen syyskauden avaus sisäpalloilla, XI Kivikylä-
turnaus järjestetään joukkuekilpailuna lauantaina 5. syyskuuta 
2015 klo 9.00 alkaen Raumalla, Lapin liikuntahallilla (Kirkkotie 6). 
Osanoton varmistus klo 8.30. Kilpailu on kaikille avoin.
Sarjat: A (yleinen) ja B (naiset). B-sarjan voittaja pääsee jatkoon 
pelaamaan rahapalkinnosta A-sarjan parhaiden kanssa. Hyvitys-
pisteet ovat käytössä, kuitenkin max. 6 pistettä/joukkue.
Kilpailun voittajajoukkue saa 300 euroa, joka maksetaan yhdis-
tyksen tai pelaajan tilille. Sarjojen kolme parasta joukkuetta pal-
kitaan mm. Kivikylän maukkailla tuotepalkinnoilla.
Osallistumismaksu: 18 euroa/joukkue, maksetaan Rauman In-
validit ry:n tilille FI55 5630 0020 2694 00.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 30.8. mennessä: Marko Ylikleemo-
la, Koivulankatu 16, 26200 Rauma tai markoyk@gmail.com
Lisätiedot: kilpailutoimenjohtaja Marko Ylikleemola, puh. 045 
126 5974.
Kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus. Omat pallot mukaan.

ISTUMALENTOPALLO

ISTUMALENTOPALLON BEACH VOLLEYN  
6. HELSINKI METROPOLITAN OPEN -TURNAUS
Helsingin Invalidien Yhdistys järjestää istumalentopallon beach 
volleyn 6. Helsinki Metropolitan Open -turnauksen 1.–2. elo-
kuuta 2015 Helsingissä, Hevossalmen lomakylän Vexi Areenalla 
(Vuorilahdentie 7). Kyseessä on 2 vs. 2 -pelimuodon SM-turnaus. 
Turnaus on avoin, ei luokittelua.
Ottelut pelataan lauantaina 1.8. klo 11.00–18.00 ja sunnuntaina 
2.8. klo 9.30–15.00. Ajankohta tarkentuu otteluohjelman valmis-
tuttua. Joukkueita tiedotetaan sähköpostilla turnausta edeltä-

vällä viikolla sekä netissä www.istumalentopallo.info sivuilla.
Sarjat: Miesten sarja ja naisten sarja. Sarjalla on SM-arvo, mikäli 
ilmoittautuneita joukkueita on vähintään neljä.
Osallistumismaksu: 50 euroa/joukkue, sisältää saunan. Heppa-
rissa ei ole mahdollisuutta majoittua.
Ilmoittautumiset 17.7. mennessä: Sampsa Söderholm, 
sampsa.soderholm@espatent.fi.
Lisätiedot: Sampsa Söderholm, puh. 040 728 7840

KEILAILU 

KEILACUP 2015–2016, 1. OSAKILPAILU 
VAU:n Keilacupin kauden 2015–2016 ensimmäinen osakilpai-
lu järjestetään lauantaina 12. syyskuuta 2015 klo 10.00 alka-
en Lahden keilahallissa. Kilpailussa noudatetaan kauden 2015–
2016 Keilacupin sääntöjä. Kilpailussa heitetään kuusi sarjaa 
rataa vaihtamatta.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E. Kunkin sarjan kolme parasta pal-
kitaan.
Osallistumismaksu: 28 euroa/keilaaja, maksetaan 28.8. men-
nessä Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n tilille FI34 8000 1201 
3824 97
Ilmoittautumiset 28.8. mennessä: Pertti Kinnunen, puh. 040 
594 5274, pertti.kinnunen@suomi24.fi

KEILACUP 2015–2016, 2. OSAKILPAILU
 VAU:n Keilacupin kauden 2015–2016 toinen osakilpailu järjes-
tetään lauantaina 17. lokakuuta 2015 klo 10.00 alkaen Vaasan 
keilahallissa (Ruutikellarintie 2). Kilpailussa noudatetaan kauden 
2015–2016 Keilacupin sääntöjä. Kilpailussa heitetään kuusi sar-
jaa rataa vaihtamatta.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E. Kunkin sarjan kolme parasta pal-
kitaan.
Osallistumismaksu: 26 euroa/keilaaja, maksetaan 2.10. men-
nessä Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n tilille FI39 800 019 00 
652 885.
Ilmoittautumiset 2.10. mennessä: Ritva Peltokangas, Itäkun-
naantie 2, 68660 Pietarsaari, puh. 0500 159 339, ritva.peltokan-
gas@multi.fi. Ilmoittautumisessa tulee olla keilaajan nimi ja kil-
pailuluokka sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
Lisätiedot: Ritva Peltokangas, puh. 0500 159 339 tai 
VAU, Maarit Kaari, puh. 0400 543 430.

MAALIPALLO 

MAALIPALLON SMY CUP 2015 
Suomen Maalipalloyhdistys ry järjestää yhteistyössä Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n kanssa kaikille avoimen SMY 
Cup 2015 -maalipalloturnauksen lauantaina 29. elokuuta 2015 
klo 11.00 alkaen Espoossa, Leppävaaran liikuntahallilla (Veräjä-
pellonkatu 6). Turnauksen arvioidaan päättyvän klo 18.00 aikoi-
hin.
Kilpailusarjat: Eliittisarja: pelaajille, jotka ovat pelanneet maali-
palloa jo pidempään kansallisissa sarjoissa, joko SM-sarjassa tai 
1-divisioonassa. Sarjaan ilmoittaudutaan yksittäisinä pelaajina, 
joista muodostetaan sarjan joukkueet arpomalla.
Avoin sarja: Nuorille, aloitteleville, satunnaisesti lajia pelaavil-
le tai ihan ensimmäistä kertaa lajia kokeileville pelaajille. Sarjaan 
voivat osallistua myös 1-divisioonassa pelanneet pelaajat, jotka 
kokevat, että Eliittisarjan pelitempo saattaa olla vielä liian kova 
omille taidoille. Sarjaan ilmoittaudutaan joko yksittäisinä pelaaji-
na tai vähintään kolmen hengen joukkueina. Eli ilmoittautua voi 
myös kaveriporukalla. Yksittäisinä pelaajina sarjaan ilmoittautu-
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BIC: OKOYFIHH
Ilmoittautumiset 30.6. mennessä: Johanna Roivanen, johanna.
roivanen@raseko.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava 
tarvitseeko järjestäjän puolesta partnerin vai onko oma partneri.
Lisätiedot: Johanna Roivanen, puh. 050 303 5591, 
johanna.roivanen@raseko.fi

SALIBANDY 

SALIBANDYN ERITYISKIIKARI CUP 
Salibandyseura TVA järjestää ErityisKiikari Cup -salibandytur-
nauksen erityisryhmille lauantaina 5. syyskuuta 2015 Turussa, 
Nunnavuoren palloiluhallissa (Piiparinpolku 22).
Sarjat: Kilpasarja ja harrastesarja.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Miika Berg, miika.berg@gmail.
com, puh. 040 725 2115

YLEISURHEILU 

VAMMAISYLEISURHEILUN SM-KILPAILUT 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Leppävirran Urheili-
jat järjestävät vammaisyleisurheilun SM-kilpailut näkö-, liikunta- 
ja kehitysvammaisille urheilijoille sekä elinsiirtourheilijoille 22.–
23. elokuuta 2015 Leppävirran urheilukentällä (Vokkolantie 1). 
Kilpailuissa noudatetaan VAU:n SM-kilpailusääntöjä.
Kilpailuluokat ja sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten 
luokat: M/N, M/N19, M/N50 ja elinsiirtourheilijoiden ikäluokat: 
M/N19, M/N20–39, M/N40–59, M/N60.
Aikataulu: la 22.8. klo 11.45: kisojen avajaiset, klo 12.00 alka-
en: 100m, 400m, 800m, pituushyppy, kuulantyöntö, linkopallo 
(näkövammaiset), pallonheitto (elinsiirtourheilijat), kehitysvam-
maisten 3-ottelu (100m, kuulantyöntö, pituushyppy), 5-ottelu 
(näkö- ja liikuntavammaisten IPC:n sääntöjen mukaiset lajit).
su 23.8. klo 10.00 alkaen: 200m, 1500m, 3000m, 3000m käve-
ly, 5000m (ei elinsiirtourheilijoille), korkeushyppy, kiekonheitto, 
keihäänheitto, M/N 4x100m.
Huom! Tarkempi aikataulu nähtävillä viikkoa ennen kisaa Lep-
pävirran Urheilijoiden nettisivuille www.lepu.fi
Osallistumismaksu: 15 euroa/laji, maksetaan 7.8. mennessä 
Leppävirran Urheilijoiden tilille FI78 5230 0120 0177 78. Tiedoksi 
VAU SM 2015, kilpailijan nimi, sarja ja laji(t). Jälki-ilmoittautumis-
maksu 30 euroa/laji, maksetaan 18.8. mennessä samalle tilille.
Ilmoittautumiset 7.8. mennessä osoitteesta www.vammaisur-
heilu.fi (–> Selaa tapahtumia) löytyvällä ilmoittautumislomak-
keella tai lähettämällä ilmoittautumislomake postitse osoitteella 
Jorma Rajakannas, Savonkatu 8 A 1, 79100 Leppävirta. Ilmoit-
tautumislomakkeen voi tarvittaessa tilata VAU:n toimistolta, Viivi 
Kuja-Kyyny, puh. 044 752 9360, viivi.kuja-kyyny@vammaisurhei-
lu.fi. Huomioitahan, että VAU:n toimisto on heinäkuun suljettu. 
Huom! Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä 18.8. mennessä.
Lisätiedot: VAU, Hannele Pöysti, puh. 050 517 6151, hannele.po-
ysti@vammaisurheilu.fi ja LepU, Jorma Rajakannas, puh. 040 528 
7131, jr.lepu@gmail.com
Osallistumisoikeus: luokitellut liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maiset urheilijat sekä elinsiirtourheilijat (luokitus kansallisten/
kansainvälisten luokitusten mukaan). Avoimeen luokkaan voi-
vat osallistua luokittelemattomat vammaisurheilijat, esim. lii-
kuntavammaiset (pysty- ja tuoliluokka), näkövammaiset ja kehi-
tysvammaiset).
Luokkia voidaan yhdistää, mikäli osallistujia on vähemmän kuin 
kolme.
Kilpailupaikalla on hyvä kahvio, jossa myös ruokailumahdolli-
suus.
Majoitusvaraukset: Spa & Sport Hotel Vesileppis, puh. 029 170 
0170, www.vesileppis.fi. Seuralla on omat tarjoushinnat, mainit-
se Leppävirran Urheilijat huonevarauksen yhteydessä. Hotelli si-
jaitsee urheilukentän vieressä.

neista muodostetaan joukkueet arpomalla.
Pelisysteemi ja joukkueet julkaistaan ilmoittautumisajan päätyt-
tyä.
Osallistumismaksu: 20 euroa/henkilö, Suomen Maalipalloyh-
distyksen jäseniltä 5 euroa. Turnausmaksun tulee olla makset-
tuna viimeistään 24.8. Maksu suoritetaan Suomen Maalipal-
loyhdistys ry:n tilille FI65 5780 4120 0204 14. Turnausmaksun 
viestikenttään merkitään ”SMY Cup 2015” sekä pelaajan nimi. Pe-
lioikeus on vain niillä, jotka ovat ilmoittautuneet ja maksaneet 
turnausmaksun annetussa määräajassa. Turnausmaksua ei pa-
lauteta, vaikka pelaaja jäisi pois turnauksesta.
Rankkarikuninkuuskilpailu: SMY Cup 2015 -tapahtuman yh-
teydessä ratkaistaan rankkarikuninkaan ja -kuningattaren titteli 
henkilökohtaisessa rankkarikilpailussa, joka pelataan cup-muo-
toisesti. Ilmoittautumisen yhteydessä voit ilmaista myös haluk-
kuutesi rankkarikuninkuuskilpailuun, joka on kaikille avoin.
Ilmoittautumiset 21.8. mennessä ja lisätiedot: turnauksen peli-
operaattori Erkki Miinala, puh. 044 291 2126, 
erkki.miinala@annanpura.fi

MELONTA 

RATAMELONNAN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT 
Pirkka Melojat järjestää ratamelonnan Special Olympics -kilpai-
lut lauantaina 11. heinäkuuta 2015 Tampereella. Melojalla pitää 
olla voimassa vakuutus, joka kattaa myös melontakilpailut (kil-
pailulisenssi) sekä oma kanootti ja kelluntaliivi.
Matkat: 200 m ja 500 m kajakkiyksiköllä. Aikataulu selviää lä-
hempänä kisoja.
Lisätiedot: Hilkka Leskinen-Nikander, puh. 045 773 04549, hilk-
ka.leskinen-nikander@hmlliikuntahallit.fi

RATAMELONNAN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT 
Lahden Vesisamoilijat järjestää ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut lauantaina 15. elokuuta 2015 Lahden Joutjärvellä. Me-
lojalla pitää olla voimassa vakuutus, joka kattaa myös melonta-
kilpailut (kilpailulisenssi) sekä oma kanootti ja kelluntaliivi.
Matkat: 200 m ja 500 m kajakkiyksiköllä. Aikataulu selviää lä-
hempänä kisoja.
Lisätiedot: Hilkka Leskinen-Nikander, puh. 045 773 04549, hilk-
ka.leskinen-nikander@hmlliikuntahallit.fi

PURJEHDUS

VAMMAISPURJEHDUKSEN  
MESTARUUSKILPAILUT SEKÄ  
SPECIAL OLYMPICS -PURJEHDUSKILPAILUT
Vammaispurjehduksen mestaruuskilpailut järjestetään sunnun-
taina 12. heinäkuuta 2015 Turun Pursiseuralla Turussa.
Kilpailussa noudatetaan ISAF:n purjehduksen kilpailusääntöjä, 
Special Olympics -purjehduksen kilpailusääntöjä sekä purjeh-
dusohjeita. Purjehdusohjeet annetaan kilpailutoimistosta ilmoit-
tautumisen yhteydessä.
Rata-alue on Nuottaniemen edustalla. Radat ovat vastatuuli-
myötätuuli- tai kolmioratoja. Kilpailut purjehditaan 606-veneillä. 
Järjestäjällä on tarvittaessa veneitä kilpailijoiden käyttöön.
Luokat: Special Olympics -luokat: LEVEL 1: Purjehtija hoitaa 
etupurjeen, Unified-partneri on kippari; LEVEL 2: Purjehtija on 
kippari, Unified-partneri huolehtii purjeista ja antaa suullisia oh-
jeita (partneri saa osallistua ohjaamiseen ennalta sovitun aika-
määrän mukaisesti), LEVEL 3: Kaksi purjehtijaa hoitavat sekä 
purjeet että ohjaamisen (veneessä mukana oleva valmentaja voi 
antaa vain sanallisia ohjeita)
Aikataulu: klo 11.00 ilmoittautuminen kilpailutoimistossa, klo 
12.00 1. purjehduksen lähtö
Osallistumismaksu: 50 euroa/venekunta, maksetaan 30.6. men-
nessä tilille Turun Pursiseura ry IBAN FI05 5710 0420 1482 98 / 
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Kalenteri 2015 kesä-lokakuu
E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

KOULUTUKSET

27.–30.7. KepLin JukuJuku-leiri (E, K, L, N) 
Kalajoki
28.7.–2.8. Vammaispyöräilyn MM-
kilpailut (L, N) Nottwil, Sveitsi

Elokuu
1.8. Boccian Pori Pari -kilpailu (pari) (E, K, 
L, N) Pori
1.–2.8. Istumalentopallon beach volleyn 
6. Helsinki Metropolitan Open -turnaus 
(L) Helsinki
3.–7.8. ESLU:n Sporttileiri (E, K, L, N) 
Tuusula
4.8. IV Kasperi-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) 
Seinäjoki
8.–15.8. Purjehduksen 2.4mR-luokan 
MM-kilpailut (L) Rauma
10.–12.8. EKL:n boccian SM-kilpailu 
(joukkue) (E, K, L, N) Virrat
15.8. Ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (K) Lahti
15.8. Törnävä-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Seinäjoki
19.–21.8. Soveltavan liikunnan 
pohjoismainen seminaari, Nastola
20.8. III Haka-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Harjavalta
22.–23.8. Vammaisyleisurheilun SM-
kilpailut (E, K, L, N) Leppävirta
23.–30.8. Elinsiirron saaneiden World 
Transplant Games -kilpailut (E) Mar del 
Plata, Argentiina
23.–30.8. Vammaisjousiammunnan MM-
kilpailut (L) Donaueschingen, Saksa
24.–28.8. EKL:n Ulkomaan Boccia 
-kilpailu (joukkue) (E, K, L, N) Pärnu, Viro
29.8. Kesä-Boccia (pari, joukkue) (E, K, L, N) 
Kurikka
29.8. Maalipallon SMY Cup 2015 (N) 
Espoo
29.–30.8. Erityisgolfin E-Tour, 3. 
osakilpailu, Respecta Finnish Disabled 
Open (E, K, L, N) Turku

Syyskuu
5.9. Boccian XI Kivikylä-turnaus (joukkue) 
(E, K, L, N) Rauma
5.9. Salibandyn ErityisKiikari Cup (K) 
Turku
8.–13.9. Vammaissulkapallon MM-
kilpailut (L) Stoke Mandeville, Iso-Britannia
11.9. Salibandyn Special Olympics 
-miniturnaus (K) Vantaa
12.9. IX Lempäälä-Boccia (joukkue) (E, K, L, 
N) Lempäälä
12.9. Keilacup 2015–2016, 1. osakilpailu 
(E, K, L, N) Lahti
13.–20.9. Pyörätuolirugbyn EM-kilpailut 
(L) Nastola
17.–20.9. Vammaisratsastuksen EM-
kilpailut (L, N) Deauville, Ranska
20.–27.9. INAS Global Games (K) Quito, 
Ecuador
26.–27.9. Nokia-Boccia (pari, joukkue) (E, 
K, L, N) Nokia

Lokakuu
2.10. Ruska-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Peräseinäjoki
9.–18.10. Vammaispöytätenniksen EM-
kilpailut (L) Velje, Tanska
10.10. Kyrönmaa-Boccia (pari, joukkue) (E, 
K, L, N) Isokyrö
14.–16.10. EKL:n boccian SM-kilpailu (pari) 
(E, K, L, N) Virrat
17.10. IX Teuva-Boccia (henk.koht.) (E, K, L, 
N) Teuva
17.10. Keilacup 2015–2016, 2. osakilpailu 
(E, K, L, N) Vaasa
20.10. Vaasa-Boccia (pari, joukkue) (E, K, L, 
N) Vaasa 22.–31.10. Vammaisyleisurheilun 
MM-kilpailut (L, N) Doha, Qatar
24.–25.10. Sherborne-peruskurssi, Kaarina
24.10. XXXVII Lasikaupunki-Boccia 
(joukkue) (E, K, L, N) Riihimäki
30.10.–1.11. VAU:n keilailun 
koulutusviikonloppu (E, K, L, N) Kuortane

Kesäkuu
17.–22.6. Boccia World Open (L) Poznan, 
Puola
22.–24.6. NIFU precamp -leiri (K, L, N) 
Nastola
27.6. III Eurajoki-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Eurajoki
29.6.–3.7. LiikU:n Pitkis-Sport 
-pyörätuolikoripalloleiri (L) Kokemäki
29.6.–3.7. LiikU:n Pitkis-Sport -leiri (E, K, 
L, N) Kokemäki

Heinäkuu
1.7. Ruuskala-Boccia (henk.koht., pari) (E, 
K, L, N) Ylistaro
2.–7.7. Pohjoismainen nuorten NIFU-
kilpailutapahtuma (K, L, N) Färsaaret
5.–12.7. Maalipallon EM-kilpailut (N) 
Kaunas, Liettua
5.–12.7. Pyörätuolikoripallon C-sarjan 
EM-kilpailut (L) Lissabon, Portugali
7.7. Kahvi-Boccia (pari) (E, K, L, N) Rauma
10.–12.7. Pyörätuolirugbyn Swiss 
Preparation Tournament (L) Nottwil, 
Sveitsi
11.7. IV Keuruu-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Keuruu
11.7. Ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (K) Tampere
12.7. Vammaispurjehduksen 
mestaruuskilpailut sekä Special 
Olympics -purjehduskilpailut (E, K, L, N) 
Turku
13.–19.7. Vammaisuinnin IPC MM-
kilpailut (L, N) Glasgow, Iso-Britannia
17.7. Erityisgolfin E-Tour, 2. osakilpailu, 
AVY Golf (E, K, L, N) Vihti
17.–19.7. Boccian ulkokenttien SM-
kilpailut (henk.koht., pari, joukkue) (L) 
Vaasa
25.7. Kesä-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Alahärmä

SHERBORNE-PERUSKURSSI
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry järjestää Sherbor-
ne-peruskoulutuksen 24.–25. lokakuuta 2015 Kaarinassa. 
Kouluttajana toimii Susa Miettunen.

Veronica Sherbornen kehittelemä Sherborne Develop-
mental Movement on kokonaisvaltainen harjoitusmene-
telmä, joka tukee monipuolisesti motoriikan ja sosiaalisten 
taitojen kehittymistä. Sherborne-menetelmää käytetään 
laajasti sekä yleis- että erityisopetuksessa niin kouluissa 
kuin päivähoidossakin. Menetelmä soveltuu hyvin myös 
aikuisten ja iäkkäiden liikuntaan.

Koulutuksen hinta: 220 euroa, sis. koulutusmateriaalin, 
2xlounas ja kahvi/tee

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi 
(–> Selaa tapahtumia –> Koulutukset ja kurssit)

KEILAILUN 
KOULUTUSVIIKONLOPPU
VAU järjestää keilailun koulutusviikonlopun 30.10.–1.11.2015 
Kuortaneen Urheiluopistolla. Viikonlopun aikana Piritta Maja 
opettaa keilailun tekniikkaa teoriassa ja käytännössä. Leirillä 
käydään läpi, miten eri vammat vaikuttavat keilailuun ja pääs-
tään kokeilemaan näkövammaiskeilailua käytännössä haitta-
lasien avulla. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille.

Hinnat pe–su: Liikuntahotellissa majoittuen 210 euroa/hlö, 
opistotason majoituksessa 170 euroa/hlö. Hinnat pitävät si-
sällään majoituksen täysihoidolla kahden hengen huoneissa, 
kahden päivän ratamaksun ja opetuksen (opetusta myös per-
jantaina).

Ilmoittautumiset 30.9. mennessä ja lisätiedot: Esko Jäntti, 
esko.jantti@pp2.inet.fi


