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ILMESTYMINEN 2015
NRO 4 16.12.
Elinsiirron saaneiden liikunta ja urheilu

KANNEN KUVA 
Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti
Kuva: Lauri Jaakkola

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

Pääkirjoitus

Tavoitteena maailman liikkuvin 
urheilukansa? 
Valtakunnallisen liikuntaorganisaatio Valon tavoitteena on, että Suomi on vuoteen 
2020 mennessä maailman liikkuvin urheilukansa. Tavoite on herättänyt monia ky-
symyksiä: Onko tuo edes mahdollista, miten tuollaista voi mitata, mitä se ylipäätään 
tarkoittaa? 
Itse ajattelen tavoitetta liikkujan kannalta. Jokaisella pitää olla mahdollisuus osal-
listua liikuntaan tai urheiluun valitsemallaan tavalla. Joku valitsee hyötyliikunnan, 
toinen haluaa liikuttaa muita, kolmas ei ole vielä löytänyt liikunnan kipinää ja nel-
jäs haluaa olla maailman paras omassa lajissaan. VAU:n tehtävänä on avata ovia ja 
toimia mahdollistajana, mutta jokaisen omalla vastuulla on tehdä päätös, mitä itse 
haluaa tehdä. Kukaan muu ei päätä puolesta.
 
Maailman liikkuvin urheilukansa tarvitsee maailman parhaat liikuntapaikat. Meil-
le tämä tarkoittaa esteettömiä ja saavutettavia liikuntatiloja. Liikuntatilojen esteet-
tömyyden osalta tieto on lisääntynyt ja liikuntapaikkarakentamisen rahoituksen 
edellytyksenä on esteettömyyden huomioiminen. Tämä on hyvä alku, mutta jos ha-
luamme oikeasti olla maailman liikkuvin urheilukansa ei riitä, että meillä on hyviä 
liikuntapaikkoja. Tarvitsemme yhdistyksiä ja seuroja, jotka ovat elinvoimaisia ja kan-
nustavat liikkumaan. VAU:n yhdistysten vertaispohjainen liikuntatoiminta on ainut-
laatuista. Vertaisuus on voimavara, josta voidaan ammentaa vielä paljon enemmän. 

Vammaisurheilun ja -liikunnan toimijat ovat soveltaneet ja keksineet ratkaisuja sil-
loin, kun ei ole ollut olemassa valmiita vastauksia. Nyt olemme tilanteessa, jossa 
tarvitaan uudistusta. Vanhat ja perinteiset tavat toimia eivät tee meistä maailman 
liikkuvinta urheilukansaa. Tarvitaan uskallusta toimia uudella tavalla ja halua tehdä 
jotain toisin. Tarvitaan samanlaista intoa kuin olen nähnyt vertaisohjaajilla. Tarvi-
taan paikallisen tason toimijoita, jotka kokeilevat uutta. Tarvitaan ihmisiä, joilla on 
asenne kohdallaan. 
Minusta tuntuu, että olemme tilanteessa, jossa suomalaisilla liikuntakulttuurin toi-
mijoilla onkin paljon opittavaa vammaisurheilun ja -liikunnan toimijoilta. Olemme 
erilaisia. Ja sen oivaltaminen auttaa meitä kasvamaan maailman liikkuvimmaksi ur-
heilukansaksi.  

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Leo-Pekka Tähti on omalla esimerkillään teh-
nyt valtavan työn suomalaisen vammaisurheilun 
eteen. Olkoonkin, että hän ei itse mielellään käy-
tä termiä vammaisurheilu. Tulevaisuudessa tuo 
työ jatkuu todennäköisesti eri muodossa, kun po-
rilaiskelaaja valmistuu ammattivalmentajaksi.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA, HEIDI LEHIKOINEN, ANTERO AALTONEN

Tiennäyttäjä

Ei pidä kuitenkaan ymmärtää väärin, 
Tähti ei ole lopettamassa menestyk-
sekästä ratakelaajan uraansa lähiaikoi-
na, vaikka Kuortaneen Urheiluopistolla 
suoritettava ammattivalmentajan tut-
kinto on jo loppusuoralla.

Vaikka Tähti on ollut huipulla jo yli 
vuosikymmenen, hän on vasta 32-vuo-

tias. Lokakuussa ovat edessä MM-kil-
pailut Dohassa ja ensi vuonna para-
lympialaiset Rio de Janeirossa. 

– Tokion paralympialaiset 2020 voisi 
olla sellainen raja, että sen jälkeen ei-
vät ehkä enää paikat kestä ihan huipul-
la kelaamista, Tähti arvioi.

Mutta yhtä kaikki, valmentaminen 

kiinnostaa. Tähden mukaan esimer-
kiksi Suomen Urheiluliitto SUL:n pa-
rayleisurheilun lajivalmentajan pesti 
voisi jossain vaiheessa olla mielekäs 
vaihtoehto. Hän kävi kesällä mm. de-
monstroimassa ratakelauksen lähtöä 
nuorille keskieurooppalaiskelaajille 
Sveitsissä. Tämän kaltaisissa tilaisuuk-
sissa tuskin parempaa opasta löytyy 
kuin maailman nopein kelaaja ja räjäh-
tävin lähtijä.

Kuortaneen valmentajakurssilla Tähti 
on ollut hyvässä seurassa, kurssikave-
reinaan mm. pituushyppääjä Tommi 
Evilä, korkeushyppääjä Osku Torro, 
kävelijä Antti Kempas ja moukarin-
heittäjä Merja Korpela.

Leo-Pekka Tähti tutuissa maisemissa kotikaupunkinsa Porin stadionilla.
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– Meillä on hyvä tiimi. Siellä on käyty 
värikkäitä keskusteluja yleisurheilusta, 
Tähti hymähtää.

Parhaimmillaan 
arvokisoissa
Ennen valmentajanhommia Tähdellä 
on kuitenkin vielä paljon tavoiteltavaa 
radan puolella. Hänen valtakautensa 
T54-luokan 100 metrillä on jatkunut 
vuoden 2004 Ateenan paralympialai-
sista saakka, mutta valta-aseman yllä-
pitämisen eteen on tehtävä hartiavoi-
min töitä.

Kesäkuussa Arbonissa T54-luokan 14 
sekunnin alittajien kerhoon liittyi vii-
des mies, kun Thaimaan Saichon Kon-
jen kelasi ajan 13,98. Tähti voitti kisan 
kymmenyksen paremmalla ajalla.

– Hän tuli kisassa jo vähän pelotta-
vankin lähelle. Toisaalta on hyvä, että 
tulee lisämotivaatiota, toteaa Tähti, 
joka kelasi luokan maailmanennätyk-
sen 13,63 Lontoon paralympialaisissa 
2012.

Tähden ja Konjenin lisäksi 14 se-
kunnin alle ovat T54-luokassa ural-
laan kelanneet Hollannin Kenny van 
Weeghel, Kiinan Liu Yang ja Australi-

an Geoff Trappett.
Tähti on onnistunut urallaan ole-

maan aina parhaimmassa tuloskun-
nossaan nimenomaan arvokilpailuis-
sa, etenkin paralympialaisissa. Siitäkin 
huolimatta, että Sveitsin Arbonissa on 
maailman nopein kelausrata, on Tähti 
parannellut ME-aikaa Pekingin ja Lon-
toon paralympialaisissa. Tämä lupaa 
hyvää lokakuun lopun Dohan MM-kil-
pailuja ja ensi vuoden Rion paralym-
pialaisia ajatellen.

– Olemme onnistuneet valmentajani 
Juha Flinckin kanssa virittämään mi-
nut aina hyvään kuntoon arvokisoihin, 
Tähti myöntää.

Qatarin Dohassa 22.–31. lokakuuta 
järjestettävissä MM-kilpailuissa Täh-
ti kelaa ainakin 100 ja 200 metriä sekä 
mahdollisesti 400 metriä riippuen siitä, 
missä järjestyksessä matkat kisataan. 
Ennen päämatkaansa satasta Tähti ei 
halua väsyttää itseään ratakierroksella.

Tähden vahvuudet ovat nimen-
omaan lähdössä ja ensimmäisen 30 
metrin räjähtävässä kiihdytysvaihees-
sa. Satasella hän on suurin ennakko-
suosikki, 200 metrillä mitaliehdokas ja 
400 metrillä enää finaalikandidaatti.

Maailman nopein 
kelauskansa
Kuudesta kelausluokasta Tähden T54-
luokan kelaajilla on lievin vamma-aste, 
joten siinä kelataan myös kovimmat ajat.

– Olen maailman nopein pyörätuolilla, 
Tähti tiivistää.

Kun Amanda Kotaja kelasi tänä kesä-
nä Arbonissa T54-luokan naisten maa-
ilmanennätyksen 15,64, ovat ratakela-
uksen kaikkien aikojen nopein mies ja 
nainen nyt molemmat Suomesta.

– Se on ehkä asia, jota suomalainen 
media ei ole kunnolla hiffannut, Tähti sa-
noo.

T51-luokan 100 metrin maailmanen-
nätysmies on Toni Piispanen. Henry 
Manni lähestyy hyvää vauhtia maailman 
huippua T34-luokassa. Parayleisurheilun 
EM-kilpailuissa Swanseassa 2014 Suomi 
sijoittui 16 mitalillaan peräti viidenneksi 
mitalitaulukossa. Suomen mitaleista 10 
tuli ratakelauksesta.

Pitkä matka on tultu eteenpäin siitä, 
kun Tähti aloitti kelausuransa vuonna 
1999. Vielä Pekingin paralympialaisissa 
2008 porilainen oli ainoa suomalaiske-
laaja.

Vuonna 2014 Leo-Pekka Tähti voitti ratakelauksen 100 metrin Euroopan mestaruuden Swanseassa.
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Teema

Info

Ateena käännekohtana
Suomessa on tehty laajalti vahvaa työ-
tä ratakelauksen eteen, erityisesti vii-
me vuonna SUL:n parayleisurheilun la-
jivalmentajan pestistä sivuun jääneen 
Marko Hyytiäisen johdolla. Silti Täh-
den esimerkki on ollut merkittävim-
mässä roolissa siinä, että Suomi on ra-
takelauksen kärkimaa maailmassa.

– Ateenan olympialaiset menivät 
suomalaisittain heikosti, ja sitten pe-
rään paralympialaisissa voitimme nel-
jä kultaa, joista minä voitin kaksi. Sen 
jälkeen alkoi median kiinnostus ja pit-
kään jatkunut keskustelu siitä, voisiko 

Leo-Pekka Tähti
–  Syntymäaika: 22.6.1983 
–  Lajit: pyörätuolikelaus ja 
 pyörätuolikoripallo
–  Kotipaikkakunta: Pori
–  Siviilisääty: naimisissa
–  Urheiluseura: Porin Tarmo
–  Valmentaja: Juha Flinck 
–  Luokka pyörätuolikelauksessa: T54
–  Ennätykset: 
 100 m 13,63 (ME), 200 m 24,60, 
 400 m 47,68
–  Saavutukset: 
  - 4 paralympiakultaa 
   (3x100 m, 1x200 m)
  - 2 MM-kultaa (2x100 m)
  - 4 EM-kultaa (3x100 m, 1x200 m)
  - 2 MM-hopeaa (2x200 m)
  - 2 EM-hopeaa (1x200 m, 1x400 m)
  - 1 paralympiapronssi (200 m) 

joskus vammaisurheilija olla vuoden 
urheilija Suomessa, Tähti kertaa.

– Sen perään vuoden 2005 IPC:n 
yleisurheilun EM-kilpailut Espoossa tu-
livat hyvään saumaan. Mediaa ja ylei-
söä kiinnosti ja presidentti Halonenkin 
oli kisojen suojelijana katsomossa pai-
kalla, hän jatkaa.

Samalla tavalla kuin Tähden valmen-
tajakurssikaverin Tommi Evilän MM-
pronssi kesältä 2005 tuottaa Suomeen 
edelleen kovan luokan pituushyppää-
jiä, tuottaa myös Tähden menestys uu-
sia ratakelaajia, ja parayleisurheilu on 
ylpeyden aihe myös lajiliitto SUL:lle.

Tässäkin jutussa on käytetty rinnak-
kain termejä vammaisurheilu ja pa-
rayleisurheilu, jonka käyttöön SUL on 
itse siirtynyt. Tähti, joka toimii myös 
Suomen Paralympiakomitean hallituk-
sessa, pitää itsekin parayleisurheilua 
hyvänä terminä, kun puhutaan para-
lympialaisiin osallistuvista yleisurheili-
joista.

– Vammaisyleisurheilu särähtää kor-
vaan negatiivisesti. Parayleisurheilu 
on paljon parempi termi, Tähti sanoo, 
mutta myöntää termistön olevan sikä-
li hankala, että parayleisurheilu ei kata 
kaikkea vammaisyleisurheilua. .

Suomi osallistui kahdeksan vuoden 
tauon jälkeen pyörätuolikoripallon 
C-sarjan EM-kilpailuihin heinäkuussa 
Portugalin Lissabonissa. Urallaan neljä 
ja puoli kautta kovassa Espanjan pyö-
rätuolikoripallosarjassa pelannut Leo-
Pekka Tähti oli yksi Suomen joukku-
een kantavista voimista.

– Edellisestä osallistumisestamme 
oli niin pitkään, että omaa ja vastus-
tajien tasoa oli vaikea arvioida. Emme 
pystyneet siis oikein asettamaan ta-
voitetta, Tähti sanoo.

Paluu pyörätuolikoripallon 
arvokisoihin sujui 
yllättävänkin hyvin

Leo-Pekka Tähti on hyvän kansainvälisen 
tason pelaaja pyörätuolikoripallossa.

Turnaus sujui Suomelta kuitenkin 
suorastaan erinomaisesti. Suomi si-
joittui alkusarjassa kakkoseksi ja pääsi 
yrittämään nousua B-sarjaan välierä-
ottelussa Portugalia vastaan. Alkusar-
jassa Suomi voitti Portugalin kahdella 
pisteellä, mutta välierässä isäntämaa 
oli parempi luvuin 61–50.

– Portugali pääsi välierään hyvin le-
vänneenä, mutta meillä oli ollut sama-
na päivänä vielä alkusarjan viimeinen 
peli Irlantia vastaan. Portugali-peli re-
pesi vasta lopussa, kun meillä tietyt 
pelaajat joutuivat ylikuormitetuksi. 
Itse olin aivan puhki, Tähti kertaa.

Suomi voitti kuitenkin pronssiotte-
lussa Irlannin, joten turnaus meni sel-
västi plussan puolelle. B-sarjaan nousi-
vat turnauksen ylivoimainen ykkönen 
Bosnia-Hertsegovina ja Portugali.

Tähti oli kokeneen Jarmo Leppä-
sen jälkeen turnauksessa Suomen 
paras pistemies, vaikka Tähden luoki-
tus on vain 2.5 maksimin ollessa 4.5. 
Leppänen ilmoitti turnauksen jälkeen 
maajoukkuepelien jäävän nyt taakse, 
joten kahden vuoden päästä järjestet-
täviä seuraavia C-sarjan EM-kilpailuja 
varten tarvitaan uusia vastuunkantajia 
Tähden rinnalle.

– Turnaus oli hieno kokemus ja moni 
nuori sai varmasti intoa omaan harjoit-
teluun, Tähti toteaa.
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Kolumni

Pallopelit eivät ole koskaan ollut minun juttuni. Ala-asteen liikun-
nanopettajani sanoikin minulle: ”Hyppää altaaseen tai juokse ym-
pyrää, mutta kunhan et koske palloon.” Kaikki, mikä vaatii silmien ja 
raajojen välistä kommunikointia ei toimi, mutta juoksemista olen 
rakastanut aina.

4-vuotiaana aloitin telinevoimistelun. Vanhemmilleni oli tärkeää, 
että lapsella on riittävästi vapaa-aikaa, joten harrastuksia ei näin ol-
len ollut liikaa. Hyvä näin. Tosin vapaa-ajan vietimme monipuoli-
sesti liikkuen. Osoitin jo nuorempana lahjakkuutta kestävyysurhei-
luun.

8-vuotiaana sairastuin luusyöpään. Sairaalajakso kesti noin kaksi 
vuotta. Palasin kotiin kolme raajaa tallella. Vaikka jalka lähti, ei se 
liikunnallisuuttani poistanut. Aloitin kuntoutuksen fysioterapeutti-
ni avustuksella, kävelyn harjoittelusta polkupyörällä ajoon. Sano-
taan, että kun kerran oppii polkemaan, aina sen osaa, mutta ei se 
niin ihan mennyt. Vuosi sen jälkeen fysioterapeuttini heitti minut 
veteen. Se ei ollut rakkautta ensi silmäyksellä. Inhosin – ja inhoan 
vieläkin – kylmää vettä. Opin kuitenkin nauttimaan uinnista.

Olen aina nauttinut kilpailemisesta. Lapsena kisasimme pikkusis-
koni kanssa, milloin mistäkin. Hänelle jouduin aina häviämään, pik-
kusiskon oikeuksia… Päätin, että kun minun ei tarvitse enää hävi-
tä, en häviä.

Minut valittiin uinnin maajoukkueeseen, ja kilpailin kansainvälisel-
lä tasolla yli viisi vuotta. Vuonna 2014 sain kuitenkin mahdollisuu-
den testata juoksuproteesia. Kansainvälinen proteesifirma huoma-
si lahjakkuuteni, ja sain sponsorisopimuksen. 12 vuoden odotus 
palkittiin, ja pystyin taas juoksemaan. Todellisuudessa se kuitenkin 
vaati yli sata tuntia harjoittelua, ennen kuin juoksin puoli kilomet-
riä. Onneksi olen himotreenaaja.

Vielä yhden lajin, pyöräilyn, lisääminen siihen tuli luonnostaan. En-
simmäisiin paratriathlonkilpailuihin osallistuin kesällä 2014. Se oli 
sitä rakkautta ensi silmäyksellä. Kesällä 2015 voitin ensimmäisen 
arvokisamitalini, EM-hopeaa.

Tavoitteeni on päästä vuoden 2016 paralympialaisiin Rioon, mutta 
ennen kaikkea nauttia urheilun ilosta ja matkasta sinne!

LIISA LILJA
PARATRIATHLONISTI

KUVA: NIKITA TIKKA

Kolmen raajan 
kestävyysurheilija

Näppäile nettiin
Liisa Liljan uran etenemistä voi seurata hänen blogissaan 
osoitteessa: semikaeitapa.blogspot.fi
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Vertaistuki. Omakohtaisten kokemusten jakaminen. 
Ne ovat asioita, joita vammattomat terveydenhuollon 
ja kuntoutuksen ammattilaiset eivät voi oppia. Siksi 
tarvitaan sellaisia henkilöitä kuin Helena Skogström.

Teema TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Jotta ei täytyisi 
tippua tyhjyyteen

Skogström oli parikymppisenä auto-
onnettomuudessa, jonka seurauksena 
hän sai murskavammat alavartaloon ja 
hänen toinen jalkansa jouduttiin am-
putoimaan.

– Minulla on niistä alkuajoista vain 
hämäriä muistikuvia, mutta muistan, 
että eräs vastaavaa kokenut perheen-
äiti kävi minua tapaamassa. Koin sen 
itselleni tärkeäksi ja halusin myöhem-

min ryhtyä tekemään samaa, Skog-
ström, 46, kertoo.

Skogström on sosiaalinen persoona, 
joten aina aika ajoin löytyi tutun tutun 
tuttuja, joille oli jouduttu tekemään 
amputaatio. Skogström lähti mielel-
lään tueksi, sillä hän tunsi omakehtoi-
sesti tilanteesta syntyvän kalvavan pe-
lon ja epävarmuuden.

– Yleinen ongelma on, että kun am-

putoitu henkilö pääsee kotiin, hän 
tippuu tyhjän päälle. Paikallisen ter-
veyskeskuksen fysioterapeutti ei esi-
merkiksi välttämättä tiedä juuri täl-
le henkilölle sopivan kävelytekniikan 
opettamisesta, Skogström sanoo.

– Vertaistukitoiminnassa annetaan 
omalla esimerkillä uskoa ja toivoa tu-
levaisuuteen sekä tehdään myös ihan 
tavallisia käytännön asioita, sellaisia, 
jotka saattavat alkuun tuntua pelotta-
vilta. Mennään bussilla, hissillä, liuku-
portaissa, hän luettelee.

Skogströmin vertaistukityö muut-
tui systemaattisemmaksi hänen muu-
tettuaan kotikaupungistaan Oulaisis-
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ta pääkaupunkiseudulle vuonna 2003. 
Skogström kävi vuonna 2005 Invalidi-
liiton vertaistukihenkilökurssin, jonka 
jälkeen hänen yhteystietonsa jaettiin 
kuntoutuskeskuksiin.

Sittemmin Skogström on myös itse 
kouluttanut vertaistukihenkilöitä. Li-
säksi hän perusti viime vuosikymme-
nen lopulla moniammatillisen tiimin, 
johon kuuluivat Skogströmin lisäksi hä-
nen oma proteesimestarinsa ja fysiote-
rapeuttinsa. Kolmikko kiersi kolmen 
vuoden ajan Etelä-Suomen kuntoutus-
keskuksia, sairaaloita ja terveyskeskus-
ten fysioterapiaosastoja kouluttamas-
sa henkilöstöä.

Vertaistukityötä Skogström on teh-
nyt täysin vapaaehtoispohjalta, vain 
kulukorvauksia saaden. Koulutustyös-
tään hän on saanut palkkaa.

Käytäntö opettaa
Vertaistukitoimintansa yhteydessä 
Skogström kertoo usein vastavam-
mautuneille henkilöille myös urheilu-
harrastuksista, se kun on yksi toimiva 
keino punoa tukiverkkoa estämään 
tyhjän päälle tippumista. Se on myös 
asia, josta Skogströmillä itsellään ei ol-
lut hölkäsen pöläystä pitkään aikaan 
vammautumisensa jälkeen.

– En tiennyt istumalentopallosta, 
SIU:sta (silloinen Suomen Invalidien 
Urheiluliitto) tai yleensäkään vammais-
urheilusta mitään ennen kuin menin 
Invalidiliiton vertaistukihenkilökurssil-
le 2005, Skogström sanoo.

Nyt hän on naisten istumalentopallo-
joukkueen pelaaja ja joukkueenjohtaja 
sekä yksi Suomen naisistumalentopal-
lon moottoreista – uusien pelaajien 
rekrytoija ja kansainvälisten suhteiden 
luoja ja ylläpitäjä.

Hänen mukaansa paitsi kuntoutus-
keskuksiin myös fysioterapeuttien ja 
kuntoutusohjaajien koulutukseen tar-
vitaan lisää tietoa vammaisurheilusta 
ja -liikunnasta, mielellään käytännön 
esimerkkien kautta, jotta sitä voidaan 
jakaa kuntoutujille ja mahdollistaa 
näin heille sujuva pääsy liikunnallisen 
elämäntavan pariin.

– En olisi vammautumiseni jälkeen 
voinut kuvitella olevani joskus istuma-
lentopallon maajoukkuepelaaja, mutta 
istumalentopallon harrastaja hyvinkin, 
Skogström toteaa..

Suomen naisten istumalentopallomaajoukkueella on ohuet saumat selviy-
tyä vuoden 2016 Rio de Janeiron paralympialaisiin. Paikkoja on jaossa vielä 
11.–14. marraskuuta Sloveniassa pelattavissa EM-kilpailuissa sekä mahdol-
lisesti maaliskuussa 2016 Kiinassa pelattavassa kutsuturnauksessa.

Suomi arvottiin EM-kilpailuissa lievästi sanottuna haastavaan alkuloh-
koon, jossa pelaavat viime vuoden MM-kilpailujen kolme parasta euroop-
palaisjoukkuetta Venäjä, Hollanti ja Ukraina. Toisessa lohkossa pelaavat 
Slovenia, Saksa, Kroatia ja Unkari.

– Alun perin meidät arvottiin aika paljon helpompaan lohkoon, mutta 
lohkoarvonta uusittiin, kun isäntämaa Sloveniaa ei ollut alkuperäisessä ar-
vonnassa sijoitettu ennen arvontaa A-lohkoon. Arvontasysteemi on hyvin 
erikoinen, Helena Skogström ihmettelee. 

Vielä tämän lehden mennessä painoon oli mahdollista, että alkulohkot 
laitettaisiin vielä kerran uusiksi.

Istumalentopallonaiset 
kovassa seurassa 
syksyn EM-kilpailuissa
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Namibian pääkaupungissa on pyörätuolikoripallo-
joukkue, joka syntyi kahden koripalloilijan rakkaudes-
ta urheiluun. Joukkue sai alkunsa ennen kuin sillä oli 
edes omaa palloa.

 TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALATeema

Jotain uutta auringon alla

Nuori mies etenee pyörätuolilla vie-
nosti alas viettävää hiekkatietä kohti 
ruosteisen verkkoaidan rajaamaa kori-
pallokenttää. Vaikka aurinko on pais-
tanut siniseltä taivaalta koko päivän, 

ei kentän pinnoite ole kuuma. Suoma-
laisten viettäessä kesälomiaan Namibi-
an pääkaupungissa Windhoekissa on 
talvi.

Katuturan kaupunginosassa sijait-

sevalla koripallokentällä järjestetään 
viikoittaiset pyörätuolikoripalloharjoi-
tukset. Ne ovat koko kaupungin aino-
at. Hiekkatiet ja ruosteiset verkkoaidat 
eivät ole Katuturassa poikkeus, sillä 
alue oli Etelä-Afrikan vallan ja rotuerot-
telupolitiikan aikaan mustien asuinalu-
etta. Namibialaisen herero-kansan kie-
lellä Katutura tarkoittaa paikkaa, jonne 
emme tahdo asettua.

Vaikka menneisyys tarjoaisi syitä 
katkeruuteen, Namibian vuonna 1990 
saavuttaman itsenäisyyden jälkeen on 

Windhoekin pyörätuolikoripallojoukkueen toinen perustajajäsen Roodley on pelannut koripalloa kolme vuotta.
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tapahtunut paljon. Namibian kasvaes-
sa ja kehittyessä kaunalle ei ole jätetty 
tilaa.

Nuori,  
dynaaminen joukkue
– Olen aina yksinkertaisesti rakastanut 
urheilua, kertoo koripalloa kolme vuot-
ta harrastanut ja Windhoekin pyörätuo-
likoripallojoukkueen perustanut Rood-
ley.

Toiminta syntyi lähes tyhjästä. Järjes-
täytynyt joukkue varusteineen ja val-
mentajineen on kasvanut intohimon 
ympärille hiljalleen. Joukkue sai en-
simmäisen koripallonsa lahjoituksena 
naapurikentän pelaajilta ja koripallon 
pelaamiseen soveltuvat pyörätuolit 
seurasivat reilu vuosi myöhemmin val-
tion tukiessa Namibian paralympiako-
miteaa pyörätuolihankinnassa.

– Toimintamme vakiintui vasta vuo-
den 2014 loppupuolella kunnollisten 
pelipyörätuolien ansiosta, joukkuet-
ta noin vuoden verran valmentanut 
Bjorn Magg kertoo.

Vaikka joukkueen lyhyt historia todis-
taa, ettei raha ole kaikki kaikessa, Magg 
mainitsee niin Namibian vammaisur-
heilutoimijoiden kuin koko järjestö-
kentän olevan taloudellisten haastei-
den äärellä. Maailmanpankki luokitteli 
Namibian vuonna 2009 ylemmän kes-

kitulon maaksi, mistä johtuen useat ul-
komaalaiset lahjoittajat ovat lakkaut-
taneet kehitysyhteistyöhankkeiden 
rahoituksen.

Tuloluokitus ei kuitenkaan ole koko 
totuus, sillä Namibia on tunnettu rau-
han ja vakauden rinnalla korkeista tu-
loeroistaan. Maailmanpankin tilasto-
tiedon mukaan 28 prosenttia maan 
väestöstä elää kansallisen köyhyysrajan 
alapuolella.

Haasteena saavutettavuus
Harjoituksia seuratessa on helppo huo-
mata joukkueen nauttivan pelaamises-
ta. Pelaajia on kyseisenä sunnuntaina 
kymmenkunta, joista suurin osa tulee 
tiputellen paikalle.

– Tällä hetkellä pelaajiemme suurin 
ongelma on kuljetuksen järjestäminen 
kentälle. Pelaajamme kohtaavat usein 
taksikuskeja, jotka eivät tahdo ottaa 
heitä kyytiin, koska pyörätuolin saami-
nen mukaan ja henkilön avustaminen 
autoon vaatii työtä, Magg toteaa.

Magg kertoo Namibiassa olevan kak-
si pyörätuolikoripallojoukkuetta, jois-
ta toinen sijaitsee maan pohjoisosas-
sa, Oshakatin kaupungissa. Joukkueet 
kohtaavat säännöllisesti, ja toistaiseksi 
Windhoekin joukkue on vielä altavas-
taajan asemassa.

– Vaikka kyseessä on kaksi pyörätuo-

likoripallojoukkuetta, joukkueemme 
eivät todellisuudessa ole tasavertaisia, 
Magg kertoo ja mainitsee Windhoekin 
joukkueen koostuvan vaikeammin 
vammaisista pelaajista kuin pohjoisen 
joukkueen. Luokittelijaa Namibiassa ei 
ole.

Pitkäjänteisyyttä 
kaivataan
Namibia allekirjoitti ja ratifioi YK:n vam-
maisten henkilöiden oikeuksia kos-
kevan yleissopimuksen vuonna 2007, 
mutta maan vammaisurheiluliiton pre-
sidentin Charles Nyamben mukaan 
Namibialla on vielä pitkä matka yleisso-
pimuksen velvoitteiden täyttymiseksi.

Liikkuminen maan pääkaupungissa 
Windhoekissa ei ole helppoa, sillä kau-
punkirakenne on suunniteltu yksityis-
autoilijoita, ei jalankulkijoita saati pyö-
rätuolilla kulkevia varten. Soveltavan 
liikunnan tietoisuus ja integraatiokehi-
tys ovat vielä lapsenkengissä. Toimin-
nan kehityksen vauhti riippuu pitkälti 
rahoituksesta.

– Yksittäisiä sponsoreita on melko 
helppo löytää. Pitkäkestoiset ja pitkä-
jänteiset kehittämishankkeet ja ylläpi-
totoimet, niiden rahoituksen järjestä-
minen ja toteuttaminen ovat haaste. 
Urheiluvälineet ovat käyttötavaroita ja 
kuluvat nopeasti, Nyambe sanoo..

Jokainen harjoitusminuutti Katuturan koripallokentällä kuluu liikkeessä.
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Teema

Vammaishuippu-urheilun perusta on toimiva luokit-
telu, eli urheilijoiden jaottelu sen perusteella, miten 
heidän vammansa vaikuttaa urheilusuoritukseen. 
Vammaistutkimuksen nykysuuntaus, vammaisuuden 
sosiaalinen malli, on lähtökohtaisesti melko suorassa 
ristiriidassa tämän kanssa.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Ristiriita nimeltä 
vammaisurheilu

– Vammaistutkimuksen piirissä on pit-
kään tehty työtä, jotta saadaan ihmiset 
ymmärtämään, että vammaisuudessa 
ei niinkään ole kyse vammadiagnoo-
seista, vaan yhteiskunnan käytännöis-
tä ja rakenteista. Tämän takia vammais-
tutkimus on ehkä hieman vierastanut 
vammaisurheilua, jonka luokittelussa 
vammadiagnoosit ovat suuressa roo-
lissa, Helsingin yliopiston vammaistut-
kimuksen professori Simo Vehmas sa-
noo.

Brittiprofessori Michael Oliverin 
1980-luvulla laatima määritelmä vam-
maisuuden sosiaalisesta mallista on 
vastapari vammaisuuden yksilölliselle 
mallille, jossa vammaisuus on yksilöstä 
itsestään lähtöisin oleva rajoite. Yksilö-
malliin liittyy myös vahva medikalisti-
nen – lääketieteellinen – näkökulma, 
aivan kuten vammaisurheilun luokitte-
luunkin. 

Sosiaalinen malli taas näkee vam-
maisuuden pikemminkin vammatto-
mien ihmisten tarpeisiin rakentuneen 
yhteiskunnan rajoittuneisuutena.

Vehmaksen mukaan viime aikoina 
kaikkein kriittisimmät äänenpainot 
vammaisurheilun ongelmallisuudesta 
ovat vammaistutkimuksen piirissä vai-
menneet. Luokittelu on kuitenkin vain 
yksi osa vammaisurheilua, ja vammais-

urheilu itsessään on saamansa media-
huomion ansiosta tuonut vammaisasi-
aa suuren yleisön tietoisuuteen.

– Lontoon paralympialaiset etenkin 
oli hillitön mediavoitto, joka lisäsi tie-
tynlaista vammaisylpeyttä, Vehmas to-
teaa.

Hän uskookin, että vammaisurheilu 

voi parhaimmillaan toimia eräänlaise-
na vammaisliikkeen promootioareena-
na. Esimerkiksi kesän kehitysvammais-
ten Special Olympics -maailmankisat 
Los Angelesissa ja Ylen vahva panos-
tus niihin Sisujengi-televisiosarjan ja 
kisalähetysten muodossa toivat kehi-
tysvammaisuutta tutuksi suurelle ylei-
sölle, kuten Toisenlaiset frendit ja Pertti 
Kurikan Nimipäivät sitä ennen.

– Kehitysvammaisten asia on saa-
nut paljon näkyvyyttä viimeisten parin 
vuoden aikana, ja se on ollut myönteis-
tä ja kunnioittavaa, ei säälinsekaista ja 
alentavaa, Vehmas sanoo.

– Tämä on ollut omiaan hälventä-
mään ihmisten ennakkoluuloja, hän 
jatkaa..

Simo Vehmas.
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Lyhyesti

Opetus- ja kulttuuriministeriön pitkä-
aikainen erityisliikunnan suunnittelija 
Kari Koivumäki jäi eläkkeelle elokuun 
lopussa. Koivumäen merkitys oli suuri 

Mr. Erityisliikunta jäi eläkkeelle

Aija Saari, Kari Koivumäki ja Riikka Juntunen.

niin suomalaiselle erityisliikunnalle ko-
konaisuudessaan kuin yksittäisten alalla 
toimivien ihmisten uran kannalta.

– Tutustuin Kariin 1980-luvulla, kun 

tuskailin graduaiheeni parissa. Psykiat-
risten sairaaloiden liikunnasta ei oikein 
tiedetty mitään ja erityisliikunnankin 
kentässä aihe oli uusi. Sain vinkin ope-
tusministeriössä toimivasta erityisryh-
mien liikunnan suunnittelijasta. Yksi 
soitto, ja keltanokka oli rekrytoitu mu-
kaan Suomen Mielenterveysseuran ke-
hittämistyöhön. Kiitos Karin, erityislii-
kunnan maailma näyttäytyi uutena, 
kiinnostavana ja täynnä tekemättömiä 
töitä, muistelee VAU:n tutkimuspäällik-
kö Aija Saari.

– Ensimmäisestä livekeskustelustani 
Karin kanssa vuonna 1998 muistan, että 
minua kiinnosti se, miten kuntien eri-
tyisliikuntaa voi kehittää, mutta Kari ryh-
tyi kertomaan asiaa melko perusteelli-
sesti 1980-luvun alusta alkaen. Perhana, 
minä olen menossa kohti 2000-lukua, ei-
vätkä mielessäni olleet mitkään histori-
an oppitunnit. Kesti pitkään ennen kuin 
ymmärsin, että on tunnettava historia, 
jotta voi suunnitella tulevaa, VAU:n toi-
minnanjohtaja Riikka Juntunen kertoo.

– Kuntien erityisliikunnanohjaajat sel-
viytyivät 1990-luvun lamasta ja leikka-
uksista Karin luotsaamana. Häntä ei tur-
haan kutsuta Mr. Erityisliikunnaksi, Saari 
sanoo.

Saunajooga on Suomessa kehitetty ke-
hoa huoltava ja mieltä rentouttava laji, 
joka toteutetaan miedossa lämmössä 
saunan lauteilla istuen. Lajista on kehi-
tetty nyt myös liikunta- ja toimintara-
joitteisille sopiva versio, joka on saanut 
testiryhmiltä positiivisen vastaanoton.

Soveltava saunajooga sai alkunsa, 
kun lajin kehittäjä Tiina Vainio ja so-
veltavan liikunnan asiantuntija Kati 
Karinharju kohtasivat saunajoogan 
ohjaajakoulutuksessa. 

Soveltavassa saunajoogassa tuet-
tu istuma-asento tekee liikkeistä, ku-
ten esimerkiksi eteentaivutuksista ja 
rangan kierroista kontrolloituja. Jalko-
jen asentoa voidaan tukea myös isolla 
reisien ympärille sidotulla pyyhkeellä. 

TEKSTI: KATI KARINHARJU, TIINA VAINIO
KUVA: ANNE SAVILAHTI

Saunajooga – mielen ja 
kehon matka hyvään oloon

Saunajoogassa liikkeet on suunnat-
tu niskahartiaseudulle sekä selkä- ja 
rintarankaa tukeville lihaksille, jolloin 
mm. pyörätuolissa istuvalle liikkeet an-
tavat hyvää vastapainoa kelaamisen 
kuormittamalle ylävartalolle.

Tuokion aikana lämmön ja venytte-
lyn vaikutus vähentää myös lihasjänni-
tystä, jolloin lajista hyötyvät erityisesti 
ne, joilla esiintyy lihasten spastisuutta. 
Lisäksi saunassa tehtävät harjoitteet 
lisäävät kehon lämmöntuottoa ja hi-
koilua, myös niillä yksilöillä, joiden on 
haastavaa harrastaa aktiivista liikuntaa 
toimintakyvyn- tai liikuntarajoituksen 
vuoksi.

Elokuussa 2015 Liikuntakeskus Pa-
julahdessa järjestettiin soveltavan lii-

kunnan ja vammaisurheilun pohjois-
mainen seminaari, jossa soveltava 
saunajooga lanseerattiin. Kahteen esit-
telytuokioon osallistuneilta soveltavan 
liikunnan ammattilaisilta saatu palau-
te vahvisti näkemystä saunajoogasta 
yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia 
edistävänä ja ylläpitävänä lajina. Syk-
syn 2015 aikana liikesarjoja kehitetään 
edelleen ja soveltavaan saunajoogaan 
tullaan järjestämään oma ohjaajakou-
lutus.

Lisätiedot: kati.karinharju@gmail.com
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Kolumnipalstalla pohditaan, ihmetellään ja otetaan kantaa 
vammaisurheiluun ja -liikuntaan eri näkökulmista.

Tarvitaanko nuorten 
liikuntaharrastuksissa 
vammaisuuden kategoriaa?
Vammaisten nuorten asemaa muiden nuorten joukossa on tutkittu vasta vä-
hän. OKM:n rahoittamassa hankkeessa on ryhdytty tutkimaan vammaista nuorta 
nuorten liikuntakulttuureissa. Vammaisten ihmisten osallisuudessa on puutteita 
yhteiskunnassamme, ja tutkimalla nuorten toimintaa muiden nuorten parissa 
saadaan uutta tietoa myös osallisuudesta.

Vammaisia ihmisiä koskevat samat kansalaisoikeudet kuin muitakin, eivätkä 
nuorten mahdollisuudet toimia osana yhteisöä saisi olla muita vähäisempiä. Tut-
kimustieto osoittaa, että yhteisöllisyyden merkitys on vahva liikuntaharrastuksis-
sa, sillä se tuottaa mielekkyyden tunnetta. On olennaista kysyä, mitä liikuntakult-
tuurit merkitsevät vammaiselle nuorelle sosiaalisesti.

Ideologisesti liikunnallisuus perustuu terveen ruumiin toimintaan ja ruumiilliseen 
normaalisuuteen. Vammaisuus ei välttämättä sovi terveen ruumiin ideologiaan. 
Kuitenkaan vammaisuus ei ole este huipputasonkaan urheiluharrastuksille, ku-
ten esimerkiksi Sisujengi on osoittanut. Toinen asia onkin, kelpuutammeko vam-
maisen liikunnan harrastajan sittenkään ”normaalien” joukkoon, sillä vammai-
suus on voimakas sosiaalinen kategoria, joka sulkee helposti pois oletuksen, että 
vammaiset kykenisivät tekemään tai harrastamaan samoja asioita kuin muutkin. 
Nämä asenteet tulivat näkyviin esimerkiksi silloin, kun Pertti Kurikan nimipäivät 
valittiin edustamaan Suomea Euroviisuissa. Muun muassa sosiaalisessa mediassa 
käytiin keskustelua siitä, soitetaanko bändissä sittenkään ”aitoa” punk-rockia vai 
tulisiko puhua esimerkiksi ”keharipunkista”.

Tässä yhteydessä voisi kysyä, mihin vammaisuuteen perustuvaa kategorisoin-
tia tarvitaan? Myös urheilussa vammaiset ihmiset määritellään ”vammaisurheili-
joiksi”, mutta ketä tuo erottelu oikeastaan palvelee? Sulkemalla vammaisia ihmi-
siä ulos normaalisuudesta jo kielenkäytön tasolla pönkitetään käsityksiä heidän 
poikkeavuudestaan. Siten vammaisen ihmisen toiminta muusikkona tai urheili-
jana ei näyttäydy tavallisena vaan ”erityisenä”. Nuorten liikunnallisia yhteisöjä ha-
vainnoimalla tuotetaan tietoa siitä, miten vammainen nuori asettuu näihin yhtei-
söihin ja millaisia sosiaalisia asemia ja luokituksia heille niissä tarjoutuu. 

Susan Eriksson, YTT, työskente-
lee Mikkelin ammattikorkeakou-
lussa tutkimuspäällikkönä ja toimii 
tieteellisenä johtajana Opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamas-
sa tutkimushankkeessa, jossa tar-
kastellaan vammaisen nuoren 
asemaa nuorten liikunnallisissa 
kulttuureissa. Hanke toteutetaan 
Mikkelin ammattikorkeakoulussa 
ja Itä-Suomen yliopistossa.
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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.

K-18
”On aika vähän pallopelejä, joissa miehet ja naiset ovat kentäl-

lä täysin tasavertaisia. On myös aika yllättävää, että sellainen laji on 
juuri pyörätuolirugby, joka on pallopeleistä ehkä kaikkein, miten sen 
nyt sanoisi, miehekkäin.”

Lajiliittointegraatio on 
Suomessa pitkällä
Suomalaisessa urheilussa aletaan lähestyä 
pistettä, jossa kaikki sellaiset vammaisurhei-
lulajit, joille on olemassa luonteva lajiliitto, 
ovat oman lajiliittonsa alaisuudessa. Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU toimii 
lajiliittona lähinnä vain sellaisille lajeille, joil-
le ei lajiliittoa vammattomien urheilussa ole, 
kuten maalipallo, boccia ja sokkopingis. Mm. 
istumalentopallo ja kelkkajääkiekko ovat la-
jeja, jotka edelleen ovat VAU:n alaisuudessa, 
vaikka niille on olemassa lajiliitto.

Integraation sisällöissä on 
eroja
Vammaisurheilulajeja ei ole integroitu laji-
liittoihin täysin yhteneväisellä sapluunalla. 
Osassa lajeista lajiliiton vastuulla on käytän-
nössä vain maajoukkuetason huippu-urhei-

lu (esim. hiihto ja yleisurheilu), osa puoles-
taan on ottanut vammaisurheilun siipiensä 
suojaan kokonaisvaltaisesti ruohonjuurita-
son toiminnasta lähtien (esim. judo ja rat-
sastus). Jalkapallossa ja salibandyssa puo-
lestaan lajiliitto on ottanut kansallisen sarjan 
alaisuuteensa, mutta teknisesti kyse ei ole 
integraatiolajeista, koska niiden kansainväli-
nen toiminta on yhä VAU:n alaisuudessa. 

Special Olympics ja 
elinsiirtourheilu ovat 
erityistapauksia

Kehitysvammaisten Special Olympics -toi-
minta ja elinsiirron saaneiden urheilu ja lii-
kunta ovat integraatiolajeissakin enimmäk-
seen VAU:n alaisuudessa, tosin esimerkiksi 
Koripalloliitto osallistuu vahvasti Unified-ko-
ripallosarjan pyörittämiseen.

Toimittaja Jouni K. Kemppainen tutustui syväl-
lisesti pyörätuolirugbyyn ja sen erityispiirteisiin. 
Lopputuloksena oli yhdeksän sivun kokonaisuus 
lajista Helsingin Sanomien syyskuun Kuukausiliit-
teessä, joka ilmestyi viikkoa ennen Nastolassa pe-
lattujen lajin EM-kilpailujen alkua.
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Huipulla

tutkittua

Paralympialajeissa käytetään erilaisia luokittelujärjes-
telmiä, jotta urheilijat voivat kisata toisiaan vastaan 
tasapuolisesti riippumatta vammautumisen astees-
ta ja laadusta. Luokittelu perustuu erilaisiin lääketie-
teellisiin ja toiminnallisiin testeihin, joihin urheilija voi 
joutua useamman kerran uransa aikana. 

TEKSTI: VESA LINNAMO
KUVA: STEFAN LINDINGER

Kelkkahiihdon 
luokittelututkimusta 
Vuokatissa

Vuokatin hiihtotunnelissa tehtiin kelkkahiihdon tasatyöntötestejä vuonna 2014.

Kelkkahiihtäjät on luokiteltu viiteen 
luokkaan – LW10, LW10.5, LW11, 
LW11.5 ja LW12 – ja luokat kisaavat sa-
massa sarjassa. Kisassa loppuaika ker-
rotaan prosenttiarvolla, joka perustuu 
arvioon vammautumisen vaikutukses-
ta suorituskykyyn. Jokaisella luokal-
la on oma arvonsa vaihdellen 86 pro-
sentista (LW10) 100 prosenttiin (LW12). 
Nämä prosenttiarvot perustuvat aikai-
sempien vuosien kilpailutuloksiin.

Se, ovatko luokittelusysteemi ja pro-
senttiarvot oikeita ja reiluja kaikkia 
urheilijoita kohtaan, aiheuttaa usein 
vilkasta keskustelua valmentajien, ur-

heilijoiden ja luokittelijoiden parissa. 
Luokitteluprosessi on Kansainvälisen 

Paralympiakomitean (IPC) vastuulla. 
Muutama vuosi sitten IPC halusi läh-
teä kehittämään toimintaa kutsumalla 
keskusteluun mukaan eri tahojen asi-
antuntijoita.

Jyväskylän yliopiston liikuntabio-
logian laitoksella on pitkät perinteet 
maastohiihdon tutkimuksesta, mutta 
ei juurikaan kokemusta vammaishiih-
dosta. Yhdessä muutaman kansanvä-
lisen kumppanimme (Freiburgin, Salz-
burgin, Leuvenin ja Torinon yliopistot) 
kanssa aloitimme projektin, jonka ta-

voitteena on kehittää kelkkahiihdon 
luokitteluprosessia tutkimukselliseen 
tietoon perustuen.

Ymmärtääksemme paremmin kelk-
kahiihdon erityisvaatimuksia keräsim-
me aluksi videodataa yhteensä 46:lta 
Ruotsin maailmancupin kisaan vuonna 
2013 osallistuneelta urheilijalta. Vide-
oista analysoitiin hiihdon syklimuuttu-
jia, kuten työnnön pituus ja frekvenssi 
sekä nivelkulmamuuttujia.

Tulokset näyttävät, että vartalon 
käyttö on pienempää alempiin luok-
kiin luokitelluilla urheilijoilla ja että 
polviasennossa istuvat pystyvät pa-
remmin hyödyntämään sauvavoimia.

Vuoden 2014 maailmancupin ki-
san yhteydessä Vuokatissa urheilijoita 
osallistui sekä Vuokatin liikuntatekno-
logian yksikön laboratorioissa tehtyi-
hin tasapaino- ja hiihtoergometrites-
teihin että hiihtotunnelissa tehtyihin 
tasatyöntötesteihin.

Ergometritestissä suurimmat hiihto-
nopeudet saavuttaneet hiihtäjät oli-
vat nopeimpia myös hiihtotunnelissa, 
mikä viittaa siihen, että ergometritesti 
vastaa hyvin luonnollista hiihtoa. Tästä 
on tosin vielä tarkemmat analyysit me-
nossa, mutta oletuksena on, että keski-
vartalon rooli nousee tässäkin merkit-
täväksi tekijäksi.

Tasapainotestissä urheilijalle puoles-
taan aiheutetaan äkillinen tasapaino-
häiriö, johon erilailla vammautuneet 
urheilijat reagoivat erilailla riippuen 
keskivartalon toiminnasta. Jatkossa ta-
voitteena on lisätä tasapainotesti mu-
kaan luokitteluprosessiin antamaan 
objektiivista tietoa vammautumisen 
merkityksestä johtaen näin tasapuoli-
sempaan kohteluun kaikkien urheili-
joiden osalta..
Kirjoittaja työskentelee professorina Jy-
väskylän yliopiston liikuntabiologian 
laitoksella. 
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Lyhyesti

Kouluttaudu 
hiihdonopettajaksi 
Catani-stipendin tuella

Amerikkalainen Challenged Ath-
lete Foundation jakaa avokätises-
ti apurahoja vammaisurheilijoille. 
Apurahaa voi hakea myös Suomes-
ta, ja moni suomalaisurheilija on 
saanutkin tukea, kunhan hakemus 
on huolellisesti tehty.

Apurahaa voi hakea 4.12.2015 
mennessä ja tiedot apurahan saa-
misesta lähetetään hakijoille huhti-
kuun alussa 2016.

CAF-apuraha on hyödyllinen eri-
tyisesti kilpailu-, leiri- ja harjoitus-
kustannusten kattamiseen sekä 
kalliisiin välinehankintoihin, kuten 
palloilulajien pelituolien, käsi- ja 
tandempyörien, laskettelukelkko-
jen sekä urheiluproteesien hankin-
taan. 

CAF painottaa, että tukea myön-

netään vain liikuntavammaisille pa-
ralympialuokituskelpoisille urheili-
joille, mutta ainakin aikaisempina 
vuosina myös näkövammaiset ur-
heilijat ovat saaneet apurahaa. Vii-
me vuonna apurahaa myönnettiin 
esimerkiksi 15 maalipalloilijalle ja 
40 näkövammaiselle keilaajalle. 

Hakemukseen vaaditaan esittely 
itsestä, tositteet omista ja perheen-
jäsenten tuloista, kaksi suosittelijaa, 
tiedot apurahan käyttötarkoituk-
sesta sekä haettava summa. Kes-
kiarvoltaan myönnettävät apura-
hat ovat 1800 Yhdysvaltain dollarin 
luokkaa ja enimmillään 5000 dolla-
ria.

Lisätiedot ja hakulomake: 
www.challengedathletes.org (–> 
What we do –> Access for Atheltes)

Ahos-apuraha 
mahdollistaa 
kouluttautumisen 
köyhtymättä
VAU:n ja Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-
säätiön myöntämiä Ahos-apurahoja voi hakea 
kahdesti vuodessa oman osaamisensa kehit-
tämiseen vammaisurheilun ja -liikunnan alal-
la. Seuraava apurahahaku päättyy lokakuun 
loppuun. Omavastuuosuus kouluttautumisen 
kustannuksista on 20 prosenttia. Ahos-apura-
haa voi hakea myös maksimissaan kuusi kuu-
kautta jälkikäteen.

Ahos-apurahaa voi hakea monenlaiseen 
kouluttautumiseen niin Suomessa kuin ulko-
mailla. Tässä joitain esimerkkejä Ahos-apura-
han mahdollisista hakukohteista:

1) Ulkomaiset seminaarit ja koulutusta-
pahtumat

Vuonna 2016 järjestetään esimerkiksi Euroo-
pan soveltavan liikunnan järjestön EUCAPA-
konferenssi 15.–17.6. Tšekin Olomoucissa sekä 
kansainvälinen urheilutieteen ICSEMIS-kon-
ferenssi Brasilian Santosissa olympialaisten ja 
paralympialaisten välissä 31.8.–4.9.

2) Kotimaiset koulutukset
Ahos-apurahaa voi hakea esimerkiksi vam-

maisurheilun ja -liikunnan ohjaajakoulutuk-
siin, Iloliikuttaja-vertaisohjaajakoulutukseen 
(kts. sivu 26) tai Nuori toimija -koulutukseen 
(kts. sivu 44).

3) Itse räätälöidyt opintomatkat
Esimerkiksi valmentajat, tuomarit ja toimit-

sijat voivat hakea Ahos-apurahaa ja lähteä 
oman lajinsa kansainvälisiin kisoihin imemään 
oppia. Vuonna 2016 ovat edessä myös Rion 
paralympialaiset, joissa on aineksia monenlai-
siin opintomatkoihin. Itseräätälöidyissä koko-
naisuuksissa ennakkosuunnittelu ja sen tarkka 
raportointi hakemukseen ovat avainasemassa.

4) Itse järjestetyt koulutukset
Palloliitto toimi tienraivaajana järjestämällä 

keväällä 2015 soveltavan jalkapallon ohjaaja-
koulutuksen Ahos-apurahan avulla. Lajiliitot, 
liikunnan aluejärjestöt tai yksittäiset seurat-
kin voivat järjestää itse valmentaja-, tuomari- 
tai ohjaajakoulutuksia Ahos-apurahaa hyväksi 
käyttäen. Itse järjestettyjen koulutusten Ahos-
apurahahaun osalta tulee olla yhteydessä hy-
vissä ajoin VAU:n koulutuskoordinaattoriin Piia 
Korpeen, piia.korpi@vammaisurheilu.fi

Lisätiedot ja hakulomake: www.vammais-
urheilu.fi (–> Palvelut –> Koulutus –> Ahos-
apuraha)

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen 
pitkäaikaisen toiminnanjohtajan 
Guy Catanin lahjoittamat stipen-
dit on suunnattu vammaisten las-
kijoiden hiihdonopettajakoulutuk-
seen.  

Tuki on tarkoitettu henkilöille, 
jotka osallistuvat Suomen Hiihdon-
opettajat ry:n (SHORY) järjestämäl-
le hiihdonohjaajakurssille kaudella 
2015–2016. Stipendin suuruus on 
1 000 euroa. Etusijalla ovat hakijat, 
jotka eivät ole aikaisemmin osallis-
tuneet SHORY:n kurssille. 

– Mikäli hiihtokoulussa on opet-
tajana vammainen henkilö, on 
myös vammaisilla harrastajilla ma-
talampi kynnys tulla mukaan las-
ketteluharrastuksen pariin, Catani 

perusteli stipendin ideaa. 
Vapaamuotoinen stipendiha-

kemus lähetetään sähköpostitse 
VAU:hun. Hakemuksesta tulee il-
metä hakijan tiedot sekä peruste-
lut stipendin saannille. 

Stipendihakemukset 18.10. 
mennessä: tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi. Stipendin saa-
jille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
25.10. mennessä. Stipendin saajien 
tulee olla paikalla stipendin luovu-
tustilaisuudessa Liikuntamaa-mes-
sutapahtumassa lauantaina 7.11. 
Tampereen Messu- ja Urheilukes-
kuksessa.

 Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrö-
nen, puh. 050 408 6152, tuomas.
torronen@vammaisurheilu.fi

CAF-apuraha avuksi 
vammaisurheilijan 
rahapulmiin
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Viisinkertainen pyörätuolibiljardin maailmanmestari 
Jouni Tähti uskoo, että pyörätuolista pelaten häntä ei 
voita kukaan suomalainen.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Sopii koittaa voittaa

Tähti kertoo opettaneensa uransa aika-
na kymmeniä suomalaisia pyörätuolis-
sa istuvia henkilöitä pelaamaan biljar-
dia.

– Silti kilpapelaajia ei löydy ainutta-
kaan, Tähti harmittelee.

Kaarinalainen on yksinäinen susi 
suomalaisessa pyörätuolibiljardissa. 
Niinpä hän on tottunut mittaamaan 

tasonsa kotimaassa käveleviä pelaajia 
vastaan.

– Suomen top-20:n ulkopuolella ole-
via vastaan pärjään oikein hyvin. Sitä 
parempien kanssa pitää loksahtaa 
kaikki palaset kohdalleen, että voin pe-
lata voitosta, Tähti arvioi.

Entä jos kävelevän pelaajan pitäisi 
pelata pyörätuolissa istuen?

– Siinä tapauksessa uskoisin, että 
kaikki suomalaiset häviäisivät minulle. 
Se on ihan oma maailmansa, kun lyö-
täessä tukikättä joutuu nostamaan ol-
kapään tasalle. Jos vastustaja saisi vuo-
den treenata tuolista pelaamista, niin 
voisi pärjätä, mutta kylmiltään ei, Tähti 
sanoo.

Tähti on yksi kaikkien aikojen par-
haista pyörätuolibiljardin pelaajista 
maailmassa. Kevään EM-kilpailuissa 
Portugalissa Tähti jäi mitaleitta 8-pal-
lossa, mutta voitti 9- ja 10-pallon EM-
kullat. Niiden myötä hänen Euroopan 

Liikuntamaa on Suomen suurin vam-
maisurheilun esittelytapahtuma, joka 
järjestetään joka toinen vuosi Tampe-
reella Apuväline-messujen yhteydessä.
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mestaruuksiensa määrä nousi 18:aan. 
Maailmanmestaruuksia Tähdellä on 
viisi.

Marraskuussa 2014 Tähti pääsi havit-
telemaan uransa kuudetta MM-kultaa 
kotiyleisönsä edessä, kun MM-kilpai-
lut järjestettiin Turussa, Kauppakeskus 
Hansassa. Edustushommia ja selkään 
taputtelijoita – ihan kesken pelin-
kin – riitti, keskittyminen ei ollut ihan 
100-prosenttista ja Tähti sai tyytyä 
pronssiin. Kokemuksena Turun turnaus 
oli kuitenkin positiivinen: pelaajat piti-
vät järjestelyistä ja laji sai näkyvyyttä.

40 vuotta pöydän ääressä
Tähden vammautuminen ei ole ihan 
tyypillisimmästä päästä. Hän sai 
60–70-lukujen taitteessa luodin nis-
kaansa, kun leikkipyssystä muokattu 
kotikutoinen ase yllättäen laukesikin 
ensimmäistä kertaa pitkän toimimat-
tomuuden jälkeen. Erikoiseksi tragedi-
an tekee se, että Tähti oli tuolloin puo-
litoistavuotias.

Tähdellä on tetraplegia, eli häneltä 
puuttuu toimintakykyä jalkojen lisäksi 
myös toisesta kädestä. Tähden mukaan 
se ei juurikaan vaikeuta lyömistä biljar-
dissa.

Pyörätuolipoolbiljardissa ei ole luok-

kia. Pyörätuolisnookerissa luokkia on 
kolme, joista Tähti kuuluu keskimmäi-
seen, koska hän pystyy käyttämään 
molempia käsiä lyödessään. Poolbiljar-
din luokattomuus johtaa ajoittain koo-
misiinkin tilanteisiin, kun kaikki eivät 
ole ihan samalla viivalla.

– Kerran Yhdysvalloissa yksi pelaaja, 
jolta oli toinen jalka amputoitu, nousi 
pelin aikana ihan muina miehinä tuo-
lista kurkkimaan, miten pallot sijoittu-
vat pöydällä. Belgiassa taas yksi kave-
ri, jolta oli molemmat jalat amputoitu, 
nousi nysiensä päälle. Säännöt ovat 
kuitenkin selvät: persuksen pitää olla 
penkissä, Tähti sanoo.

Tähti aloitti biljardin pelaamisen 
8-vuotiaana, kun hänen koulussaan oli 
kaisapöytä.

– 14-vuotiaana aloin kiertää viikko-
kilpailuja yhdessä vanhempien äijien 
kanssa, Tähti sanoo.

Nyt Tähti on 47-vuotias. Hän on har-
rastanut biljardia pian 40 vuotta ja pe-
lannut kilpaa yli 30 vuotta. Tähti myön-
tää, että uraa on takana huomattavasti 
enemmän kuin edessä. Tähden toiveis-
sa on, että pyörätuolista pelattu kilpa-
tason biljardi Suomessa ei lopu hänen 
uransa päättymiseen, vaan sitä ennen 
löytyisi uusia pelaajia..

Haasta Jouni Tähti 
Liikuntamaassa
Pyörätuolibiljardinpelaaja Jouni 
Tähti on mukana Liikuntamaas-
sa Tampereella 5.–7. marraskuuta. 
Hänet voi haastaa biljardiotteluun 
joko kävellen tai tuolista pelaten.

TOIMINTA- 
PISTE

4
kts. sivu 29

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, E-halli
                      5.–7.11.2015
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Zaida Launis ja Leevi Ketola aloittivat pyörätuolitans-
sin kolme vuotta sitten ja kisaavat nykyään maailman 
huipulla. Tanssiparille ja pariskunnalle tanssista on 
tullut kyseenalaistamaton osa elämää.

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

”Läheisyys on vahvuutemme”

Zaida Launis ja Leevi Ketola ovat tanssineet yhdessä kolme vuotta.

Zaida Launis oli aina urheillut hieman, 
muttei koskaan harrastanut mitään 
intohimolla ja sitoumuksella. Vuonna 
2012 Launis päätti etsiä itselleen lajin, 
joka olisi sellainen, jolle voisi omistau-
tua.

Hän kysyi neuvoa ystäviltään Face-
bookissa ja ehdotuksissa ylitse muiden 
nousi pyörätuolitanssi. Launis päätyi 

Pirkanmaan pyörätuolitanssijoiden 
harjoituksiin, eikä ole siltä tieltä kään-
tynyt.

Launis ei ollut ehtinyt harrastaa tans-
sia kauan, kun hänen avopuolisonsa 
Leevi Ketola lähti mukaan tanssileiril-
le. Viime keväänä tanssipari palasi Hol-
lannissa järjestetyistä Holland Dans 
Spektakel -kisoista tuplakullan saatte-

lemana. Hollannissa jo 27 vuoden ajan 
järjestetyt kisat ovat lajin suurimmat.

– Menestys oli ehkä osoitus siitä, että 
emme ole tehneet turhaa työtä, Launis 
toteaa.

Pariskunnan yhteisen kodin työhuo-
neen seinällä roikkuva mitaliteline alle-
viivaa tanssijan sanat.

Olohuoneesta 
tanssisaleihin
Launis ja Ketola tanssivat molemmat 
pyörätuolilla ja kilpailevat siten duo-
sarjassa. Vaikka pyörätuoli oli Launik-
selle apuvälineenä uusi, pariskunta 
eteni nopeasti oman sarjansa Suomen 
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huipulle. Pariskunta osallistui ensim-
mäisiin kisoihinsa syksyllä 2012 ja on 
kisannut sittemmin säännöllisesti.

Vaikka molemmat toteavat kisoja 
edeltävien viikkojen aikana treenitun-
nelman kiristyvän, toistaiseksi kisat 
ovat antaneet harrastukselle ja harjoi-
tuksille selkeän merkityksen ja tavoit-
teen.

Kaksikko kertoo harjoittelevansa vä-
hintään kaksi kertaa viikossa, minkä 
lisäksi pari ottaa myös yksityistunte-
ja valmentajaltaan. Silloin kun ohja-
tut tunnit eivät riitä, tanssijat raivaavat 
olohuoneensa tyhjäksi ja harjoittelevat 
kerrostalohuoneistonsa laminaattilat-
tialla.

– Läheisyys on meidän vahvuutem-
me, Launis toteaa.

– Me sovimme yhteen, sillä tanssim-
me toisillemme ja luemme toisiamme, 
Ketola jatkaa.

Yhteensopivuus on kuitenkin enem-
män kuin toimivaa yhteistyötä. Tans-
sipari kertoo molempien tähtäävän 
tanssiurallaan korkealle, ja pari tietää, 
että kehitys on mahdollista ainoas-
taan toisen tuen avulla. Hankalat koh-
dat niin liikkeissä kuin yhteistyössä on 
keskusteltava auki, jotta tanssi voi olla 
vapaa.

Yhteistyön rinnalla tanssin selkäran-
ka muodostuu valmentajan työpanok-

sesta ja läsnäolosta. Launiksen ja Keto-
lan valmentajana on parin tanssiuran 
alusta saakka toiminut Jarno Jokela.

Hyvän valmentajan rooli ei ole aino-
astaan liikkeiden ja sarjojen opettami-
nen ja kehittäminen vaan urheilijan 
taipaleen myötäeläminen.

– Tanssiessamme kisoissa lattareita 
myös valmentajallamme on lattaripai-
ta päällä, Launis toteaa.

Tanssi vailla loppua
Syksyllä alkanut kausi on tanssintäytei-
nen. Harjoitukset, esitykset ja kisat 
täyttävät vapaa-ajan. Kauden huipen-
tuma tulee jälleen olemaan Hollannin 
kisa, jonne pariskunta lähtee puolusta-
maan kultaansa.

Kisat ovat menestyksestä huolimatta 
tanssijoille myös ainainen huolen aihe. 
Kisamatkat niin Suomessa kuin ulko-
mailla ovat pitkälti omakustanteisia ja 
avustajien ja erityiskulujen huomioi-
minen käy nuorten tanssijoiden kuk-
karolle.

Tanssista pari ei kuitenkaan tule luo-
pumaan.

– En näe, miksemme tanssisi koko 
elämäämme, Ketola toteaa.

– Olen oppinut todella paljon niin 
liikunnasta ja tanssista kuin siitä, mi-
hin kehoni todella pystyy, Launis päät-
tää..

Runsaasti 
pyörätuolitanssia 
Liikuntamaassa
Pyörätuolitanssilla on oma toiminta-
pisteensä Tampereen Messu- ja Ur-
heilukeskuksessa 5. –7. marraskuuta 
järjestettävässä Liikuntamaa-mes-
sutapahtumassa. Lisäksi Liikunta-
maan keskellä sijaitsevalla Ohjelma-
areenalla nähdään messujen aikana 
kaksi pyörätuolitanssiesitystä: tors-
taina 5.11. klo 14.00 Suomen Pyörä-
tuolitanssiliiton esitys ja perjantaina 
6.11. klo 15.00 Pirkanmaan pyörä-
tuolitanssijoiden esitys.

TOIMINTA- 
PISTE

2
kts. sivu 29

Zaida Launis löysi pyörätuolitanssin 
ystäviensä vinkkien avulla.

Tanssipari on kerännyt painavan koko-
elman mitaleita.

Leevi Ketola aloitti pyörätuolitanssin 
avopuolisonsa yllyttämänä.
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12.00  Esteettömyys alkaa esteiden tunnistamisesta
 - Tilaisuuden avaus: Tuija Brax, Liiku terveemmäksi -neuvottelukunnan puheenjohtaja
 - Esteettömyys ei ole mielipide: arkkitehti Niina Kilpelä,
 Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE
 - Esteetön aistiympäristö: esteettömyysasiamies Hanna-Leena Rissanen, 
 Näkövammaisten Keskusliitto
 - Mikä on esteettömyyskartoitus? Esimerkkinä Varalan urheiluopisto: 
 apuvälineneuvoja Jukka Parviainen ja esteettömyyskartoittaja Ari Aalto, VAU
14.00  Kahvi
14.30  Työkaluja esteettömän liikkumisympäristön edistämiseksi
 - Apua esteettömän ja saavutettavan liikuntatapahtuman järjestämiseen: 
 toiminnanjohtaja Riikka Juntunen, VAU
 - Vuokraa liikunnan apuväline: apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, VAU
 - Vammaispalvelut liikunnan tukena: järjestötyön suunnittelija Tarja Honkanen, 
 Invalidiliitto
 - Miten kunnan vammaisneuvosto voi vaikuttaa? suunnittelija Tea Hoffrén, 
 Valtakunnallinen vammaisneuvosto
 - Esteettömyys ja liikuntapaikkarakentamisen suunta: ylitarkastaja Erja Metsäranta,   
 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
15.45  Loppukeskustelu

Lisätiedot: 
- Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund, puh. 050 492 3020, 
marika.nordlund@invalidiliitto.fi
- VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari, puh. 040 506 4208, aija.saari@vammaisurheilu.fi

Liiku terveemmäksi 
esteettä -tapahtumakiertue 
huipentuu Liikuntamaassa
VAU koordinoi vuoden 2015 kansallista Liiku terveem-
mäksi -kampanjaa. Vuoden teemana on liikunnan es-
teettömyys ja saavutettavuus.

VAU on järjestänyt yhdessä Invalidi-
liiton Esteettömyyskeskus ESKE:n ja 
muiden yhteistyökumppanien kanssa 
vuoden aikana Liiku terveemmäksi es-
teettä -tapahtumakiertueen, joka hui-
pentuu Tampereen Messu- ja Urheilu-
keskuksessa torstaina 5. marraskuuta 
järjestettävään päätösseminaariin.

Tampereen seminaari järjestetään 
Liikuntamaa-messutapahtuman ja 
Apuväline 2015 -messujen yhteydes-
sä, joten osallistujat pystyvät nappaa-
maan kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

Seminaarin avaajana toimii Liiku ter-
veemmäksi -neuvottelukunnan pu-
heenjohtaja ja Sydänliiton pääsihteeri 

Tuija Brax. Seminaarissa esiintyy es-
teettömyyden ehdottomia asiantunti-
joita Suomessa, kuten ESKE:n arkkiteh-
ti Niina Kilpelä ja Näkövammaisten 
Keskusliiton esteettömyysasiamies 
Hanna-Leena Rissanen.

Seminaari on maksuton, mutta osal-
listuminen edellyttää ennakkoilmoit-
tautumista. Ilmoittautumiset 23.10. 
mennessä: www.invalidiliitto.fi/jar-
jestokoulutus tai Invalidiliiton toimis-
tosihteeri Tarja Lukjanov, puh. 09 613 
191..

Liiku terveemmäksi esteettä -seminaari,  
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Riika-Sali, klo 12.00–16.00

Niina Kilpelä.

Tuija Brax.

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, E-halli
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Duudsonien Jarno ”Jarppi” Leppälä on ollut työnsä 
puolesta kokemassa monenlaista, jossa on saanut lait-
taa niin sanotusti kroppansa likoon. Lauantaina 7.11. 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa pohjalais-
miehellä on edessään taas uudenlaisia kokemuksia.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: DUUDSONIEN PROMOKUVA, ANTERO AALTONEN

Duudsonien Jarppi kokeilee 
Sherbornea, pyörätuolirugbya 
ja maalipalloa

Duudsonien Jarppi… …pääsee kokemaan mm. miltä tuntuu, kun maalipallo läiskähtää kovaa kohti.

Jarppi toimii Liikuntamaan keskellä, 
messukeskuksen E-hallissa sijaitsevan 
Apuväline 2015 -messujen Ohjelma-
areenan lauantain juontajana.

Heti päivän alkajaisiksi klo 10.00 
Jarppi pääsee kokeilemaan Sherbor-
ne-liikuntaa VAU:n kokeneen koulutta-
jan Susa Miettusen ohjauksessa. 

Sherborne-harjoitusohjelma on ke-
hitetty tukemaan motoriikan ja sosi-
aalisten taitojen kehittymistä. Alun pe-
rin Sherborne-ohjelma on suunniteltu 
kehitysvammaisten lasten ja aikuisten 

tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa 
ja muunneltavuutensa ansiosta sitä 
käytetään nykyisin laajasti esimerkiksi 
opetuksessa, päivähoitoryhmissä sekä 
fysio- ja toimintaterapian osana.

Sherbornen jälkeen Jarppi osallis-
tuu Ohjelma-areenalla pyörätuolirug-
byn haasteotteluun. Pyörätuolirugby 
on ainoa vammaisurheilun joukkuela-
ji, jossa täydet kontaktit ovat sallittu-
ja, joten laji lienee omiaan Duudsonin 
luonteelle.

Päivän viimeisenä ohjelmanumerona 
Jarppi ottaa osaa maalipallon haaste-
otteluun klo 14.40 alkaen. Hän on tot-
tunut ottamaan iskuja vastaan silmät 
sidottuina, joten maalipallokin on to-
dennäköisesti Jarpin mieleen. Jarppi 
tuskin tarvitsee edes vartalosuojuksia, 
vaikka vastapuolella olisi heittelemässä 
Suomen miesten maajoukkuepelaajia.

Kuten aiempinakin vuosina, Apuvä- 
line-messujen Ohjelma-areenalla on 
joka päivälle eri juontaja. Torstaina 
5.11. juontajana toimii näyttelijä Pek-
ka Heikkinen, perjantaina 6.11. tv-
juontaja Laura Ruohola ja lauantaina 
– Liikuntamaan perhepäivänä – Duud-
sonien Jarppi.

Ohjelma-areenan tarkempi ohjelma 
löytyy seuraavalta sivulta..

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, E-halli
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VAU tekee vuodelle 2016 kasvojenkohotuksen Ilolii-
kuttaja-terveysliikuntaohjelmalleen. Tavoitteena on, 
että kolmen vuoden kuluttua löytyisi jo 80 VAU:n jä-
senyhdistystä, joilla on oma Iloliikuttaja.

Varpu Eteläniemi.

Tapaa Iloliikuttajia 
Liikuntamaassa
VAU:n kouluttamia vertaisoh-
jaajia, eli Iloliikuttajia on tavat-
tavissa Tampereen Messu- ja Ur-
heilukeskuksessa järjestettävän 
Liikuntamaa-messutapahtuman 
VAU-pisteellä, jossa voi tutustua 
Iloliikuttaja-ohjelmaan ja päästä 
vähän liikkumaankin Iloliikuttajien 
ohjauksessa.

TOIMINTA- 
PISTE

31
kts. sivu 29

InfoIloliikuttaja-
vuosikurssi 2016
15.–17.1.2016 
Iloliikuttaja-starttikurssi, 
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Hinta: VAU:n jäsenyhdistysten jäsenet 
50 euroa, muut 350 euroa. 
19.–21.8.2016 
Iloliikuttaja-jatkokurssi, 
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Hinta: VAU:n jäsenyhdistysten jäsenet 
50 euroa, muut 350 euroa.
Viikonloppujen hinnat sisältävät ohja-
uksen, majoituksen, ruokailut, vertais-
ohjaajan vinkkimateriaalin ja Iloliikut-
tajan t-paidan.
Koulutukseen hakeutuvan taustalla 
tulee olla oman yhdistyksen sitoutumi-
nen (oman jäsenyhdistyksen yhteys-
henkilön tiedot).
Ahos-apurahaa voi hakea kurssin 
matka- ja päivärahakulujen kattami-
seksi. Ahos-apurahan hakuaika päättyy 
lokakuun loppuun mennessä. 
Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi 
(–> Palvelut –> Koulutus –> Ahos-apu-
raha)
Lisätiedot Iloliikuttaja-ohjelmasta: 
VAU, Tiina Siivonen, 
puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA, AIJA SAARI
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Vertaisuuden 
voima vahvistuu

Iloliikuttaja on VAU:n kouluttama liikun-
nan vertaisohjaaja. Varpu Eteläniemi, 
yksi pitkäaikaisimmista Iloliikuttajista, 
osaa muotoilla sanoiksi vertaisohjaajuu-
den syvimmän olemuksen:

– Kun näkee, että toinen on ihan yhtä 
remppa kuin itsekin, mutta kuitenkin 
viuhtoo tuossa edessä hymyhuulin, niin 
kyllä silloin haluaa varmaan itsekin yrit-
tää, Eteläniemi toteaa.

Alkuperäisen Iloliikuttaja-ohjelman 
taustat ovat Invalidiliitossa ja silloisessa 
Suomen Invalidien Urheiluliitossa. Uu-
distunut Iloliikuttaja-ohjelma on kui-
tenkin kaikkien VAU:n jäsenyhdistysten 
yhteinen ohjelma. Vertaisohjaajia koulu-
tetaan siis niin näkö-, liikunta- ja kehitys-
vammaisten kuin elinsiirron saaneiden 
yhdistyksiin.

Iloliikuttajilla tulee olla omakohtaista 
ymmärrystä vamman tai pitkäaikaissai-
rauden kanssa elämisestä. Koulutukseen 
hakeutuvan tulee olla yli 30-vuotias.

Iloliikuttaja-koulutuksissa siirrytään 
uuteen vuosikurssimalliin. Vuoden 2016 
Iloliikuttaja-vuosikurssi järjestetään kah-
dessa osassa: Iloliikuttaja-starttikurs-
si Liikuntakeskus Pajulahdessa 15.–17. 

tammikuuta ja Iloliikuttaja-jatkokurssi 
samassa paikassa 19.–21. elokuuta.

Koulutusten välissä on pieniä etäteh-
täviä, jotka käydään läpi jatkokurssilla. 
Siksi on suositeltavaa, että kurssilainen 
osallistuu molempiin koulutuksiin. Ilolii-
kuttajan statusmerkit – diplomi, ohjaa-
jaliivi ja vuosikurssimerkki – luovutetaan 
vain molemmat kurssit ja etätehtävät 
hyväksytysti suorittaneille Iloliikuttajille 

kurssivuoden päätteeksi järjestettäväs-
sä vuosikurssijuhlassa.

Koulutetut Iloliikuttajat voivat tuo-
da matalan kynnyksen liikuntatuokioi-
ta erilaisiin tilanteisiin, kuten kokousten 
lomaan tai yhdistysten tapahtumiin. 
Iloliikuttaja voi toimia yhdistyksen lii-
kuntavastaavan työparina. Koulutuk-
sen käyneet Iloliikuttajat saavat eväät 
myös liikuntaryhmän käynnistämiseen 
ja säännöllisesti kokoontuvan terveyslii-
kuntaryhmän ohjaamiseen.

– Parasta vertaisohjaajana toimimises-
sa on se ilo, mikä ihmisten kasvoilla nä-
kyy, kun ohjaan. Sen takia me olemme-
kin juuri Iloliikuttajia, Varpu Eteläniemi 
sanoo..
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Kuntoutuskeskukset ovat avainasemassa vammautu-
neiden henkilöiden aktivoimisessa liikunnan ja urhei-
luharrastusten pariin. Ja toisesta näkökulmasta: lii-
kunta ja urheiluharrastukset ovat tärkeässä roolissa 
vammautuneen henkilön kuntoutumisprosessissa.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Kipinän sytyttäjät

Validia Kuntoutus Helsingin – entisen In-
validiliiton Käpylän Kuntoutuskeskuksen 
– liikunnanohjaaja Harri Ahtee ja vertais-
kuntouttaja Markku Poikela esittelivät 
elokuussa Pajulahden soveltavan liikun-
nan ja vammaisurheilun pohjoismaisessa 
seminaarissa suomalaista kuntoutusjär-
jestelmää.

Olosuhteet ja välineistö Validia Kuntou-
tuksessa ovat ensiluokkaiset. Suurimmat 
haasteet kaksikon työssä liittyvätkin kun-
toutujien motivointiin.

– Usein vammautuneet henkilöt ajatte-
levat, että he eivät pysty tekemään – hei-
dän ei täydy tehdä – jotakin. Suurin työ 
onkin saada heidät kokeilemaan, Poikela 
sanoi.

– Lopulta kuntoutujalle on terapeuttis-
ta huomata, että voi tehdä asioita, joihin 
ei voinut uskoa pystyvänsä traumaatti-
sen vammautumisen jälkeen, Poikela to-
tesi äänessään omakohtaisen kokemuk-
sen syvä rintaääni.

Omien rajojen ylittämisen ei tarvitse 

tarkoittaa huikeisiin urheilusuorituksiin 
yltämistä, vaan pyrkimystä toimintaky-
vyn kohentamiseen siten, että oma arki 
helpottuisi. Motivaation löytyminen vie 
usein aikaa, mikä on tietysti ymmärret-
tävää, kun kohderyhmä ovat kovia koke-
neet.

– Akuutin, heti sairaalasta pois pääsyn 
perään alkavan kuntoutusjakson jälkeen 
kuntoutus jatkuu puolen vuoden tai vuo-
den välein lyhemmissä kuntoutusjaksois-
sa. Silloin moni saattaa olla jo mielenti-
laltaan päässyt siihen vaiheeseen, että 
pystyy miettimään paremmin, mikä voisi 
olla oma laji, Ahtee sanoi.

– Joidenkin kohdalla voi viedä vuosia 
ennen kuin he ymmärtävät liikunnan tär-
keyden, hän jatkoi.

Validia Kuntoutus Helsingin tiloissa Sy-
napsia-talossa pääsee kokeilemaan lu-
kuisia urheilulajeja, kuten sulkapalloa, 
jousiammuntaa, pöytätennistä, uintia, 
pyörätuolikoripalloa, pyörätuolirugbya ja 
sähköpyörätuolisalibandya. Etenkin ke-

Info
Mitä 
kuntoutuksen 
jälkeen?

Tampereen Messu- ja Urheilukes-
kuksessa järjestettävien Apuväline 
2015 -messujen Tietoiskuareenal-
la ovat lauantaina 7. marraskuuta 
klo 13.00 liikunnan harrastamises-
ta kuntoutuksen jälkeen keskuste-
lemassa fysioterapeutti ja ex-para-
lympiaurheilija Päivi Tolppanen 
sekä SOLIA:n vertaisohjaaja Jyry 
Loukiainen.

säaikaan liikutaan paljon myös ulkona. 
Soveltavan liikunnan apuvälinetoimin-

ta SOLIA:lla on toimipiste Synapsiassa, ja 
tiivis yhteistyö mahdollistaa myös sen, 
että kuntoutuskeskus saa kätevästi väli-
neistöä käyttöönsä. 

Useat pääkaupunkiseudun vammais-
urheilujoukkueet harjoittelevat Synapsi-
an salissa, jossa järjestetään myös yksilöla-
jien harrastusvuoroja, mikä mahdollistaa 
lähiseudulla asuville kuntoutujille suju-
van pääsyn mukaan säännöllisempään 
harrastustoimintaan kuntoutusjaksojen 
välilläkin.

Suomen maantieteellinen laajuus ja 
pieni väkiluku tekevät kuitenkin sen, 
että vähänkään syrjäisemmillä seuduilla 
etenkin joukkuelajin harrastaminen on 
jo hankalampaa. Esimerkiksi pyörätuo-
lirugbymaajoukkueen uusimpiin pelaa-
jiin kuuluva Sami Perälä asuu Kuopiossa, 
mutta pelaa pyörätuolirugbyn SM-sarjaa 
helsinkiläisessä Roostersissa.

Perälä on toisaalta esimerkki siitä, että 
kun harrastamisen kipinä kunnolla syttyy, 
se pysyy yllä myös kuntoutusjaksojen ul-
kopuolella. Suomen maantieteeseen Ah-
teen ja Poikelan on vaikea vaikuttaa, kun-
toutujien asenteisiin sitäkin enemmän.

– Kuntoutusjaksoilla saatu inspiraa-
tio madaltaa kynnystä jatkaa harrastusta 
myös kotona, Ahtee summasi..



28

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, E-halli

Torstai 5.11.
Juontajana näyttelijä

Pekka Heikkinen

10.00  Ensimmäiset urheilijavalinnat  
 Rion paralympialaisiin 
 • Suomen Paralympiakomitea
10.30  Urheilijan polku 
 -paneelikeskustelu
 • Osallistujat: ratakelauksen 
 paralympiavoittaja Toni Piispanen, 
 pyörätuolirugbyn pelaaja Anna
 Pasanen ja yleisurheilija Ronja
 Oja.
11.00  Videokilpailun parhaimmistoa
11.15  Avajaiset
 • Rally-Tokoa avustajakoiran kanssa
 • Johtaja Reijo Juntunen, Aviris/
 Näkövammaisten Keskusliitto ry
 • Toiminnanjohtaja 
 Riikka Juntunen, VAU
 • Toimitusjohtaja Marja Pihnala, 
 Invalidiliitto ry
 • Esteettömyyspalkinnon jako, 
 toimitusjohtaja Marja Pihnala, 
 Invalidiliitto ry
12.00  Kuntoutus nyt ja 
 tulevaisuudessa
 • Professori Aarne Ylinen, 
 Helsingin yliopisto
12.30 Elävä apuväline
 • Opas- ja avustajakoirat
13.00  Opastusta hyvään 
 pyörätuolin hallintaan ja 
 turvalliseen avustamiseen
 • Erityisliikunnanohjaaja 
 Harri Ahtee ja vertaiskuntouttaja  
 Markku Poikela, Validia Kuntoutus
13.30  Apuvälineet, hoitovälineet, 
 hyvinvointiteknologia… 
 – käsitteiden sekamelska
 • Kehittämispäällikkö 
 TtM, ft Outi Töytäri, THL
14.00  Pyörätuolitanssinäytös
 • Suomen Pyörätuolitanssiliitto  
 PYTLI ry
14.30  Apuvälineiden huolto ja 
 huollon valvonta
 • Tarkastaja Tuomo Aarnikka, 
 Valvira

Apuväline 2015 -messujen 
Ohjelma-areena keskellä Liikuntamaata

Liikuntamaa järjestetään Apuväline 2015 -messujen yhteydessä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 
5.–7. marraskuuta 2015. Apuvälinemessuille on varattu messukeskuksen iso A-halli,  

ja sen viereinen E-halli on VAU:n järjestämän Liikuntamaan käytössä.

Liikuntamaan keskellä on tuttuun tapaan messujen Ohjelma-areena, jossa riittää tapahtumia jokaisen messupäivän 
aamusta lähes sulkemisaikaan saakka. Messut ovat avoinna torstaina ja perjantaina 9.00–17.00 ja lauantaina 9.00–16.00.

Ohjelma-areenan ohjelma

Lauantai 7.11.
Juontajana Duudsonien
Jarno “Jarppi” Leppälä

10.00  Sherborne-liikuntaa 
 Jarpin kanssa!
 • Ohjaajana VAU:n 
 Sherborne-kouluttaja 
 Susa Miettunen
10.20  Pyörätuolirugbyn haasteottelu
 • Mukana Jarppi ja 
 Tampereen Pyrinnön 
 tähtiurheilijoita
10.40  Kaadu oikein -opetus
 • Suomen Judoliitto
11.00  Videokilpailun palkintojen jako
11.30  VAU:n ja SoveLi:n opinnäyte- 
 työstipendien jako ja VAU:n  
 Hyvä Tyyppi -palkitsemiset
12.00  Elävä apuväline
 • Opas- ja avustajakoirat, mukana  
 avustajakoirien Rally-Tokoa
12.30  Vuorovaikutuksellinen 
 laululeikkikonsertti
 • Niina Bell + kitaristi
13.00  BlindSquare-sovellus ja 
 sisätilapaikannus
 • Toimitusjohtaja ja pääkehittäjä  
 Ilkka Pirttimaa, MIPsoft Oy
13.30  Tarkkuus-Ängribirdsin 
 MM-kisat
 • Kenestä kruunataan historian 
 ensimmäinen 
 tarkkuus-ängribirdsin 
 maailmanmestari? 
 Tule katsomaan ja kannustamaan  
 tai osallistu itse!
14.00  Special Olympics -rytmisen 
 voimistelun näytös
14.20  Kaadu oikein -opetus
 • Suomen Judoliitto
14.40  Maalipallon haasteottelu
 • Mukana Jarppi ja 
 Tampereen Pyrinnön 
 tähtiurheilijoita! 

Perjantai 6.11.
Juontajana tv-juontaja

Laura Ruohola

10.00  Unified-koripallon ja pyörä-
 tuolikoripallon haasteottelut
 • Mukana päivän juontaja Laura  
 Ruohola ja Tampereen Pyrinnön  
 tähtiurheilijoita
10.30  Taekwondo-näytös
 • Budokwai Taekwondo 
 Show Team
11.00  HUS-Eksote ja Carea -sairaan- 
 hoitoalueiden lääkinnällisen  
 kuntoutuksen apuvälineiden  
 luovutusperusteet
 • Fysioterapeutti YAMK 
 Pia Yli-Kankahila, 
 HUS Apuvälinekeskus
11.30  Elävä apuväline
 • Opas- ja avustajakoirat, mukana  
 Rally-Tokoa avustajakoiran kanssa
12.00  Opastusta hyvään 
 pyörätuolin hallintaan ja 
 turvalliseen avustamiseen
 • Erityisliikunnanohjaaja 
 Harri Ahtee ja vertaiskuntouttaja  
 Markku Poikela, Validia Kuntoutus
12.45  Miten toisen vamma vaikuttaa  
 parisuhteeseen -paneeli
 • Paneelin juontaa toimittaja 
 Pirjo Kauppinen, panelisteina 
 • yhteiskuntatieteiden lisensiaatti  
 Sari Loijas, 
 • toimitusjohtaja Marja Pihnala, 
 Invalidiliitto ry ja johtava 
 • psykologi Jaana Sarajuuri, 
 Validia Kuntoutus sekä 
 • Minna ja Mika Muukkonen
14.30  Taekwondo-näytös
 • Budokwai Taekwondo 
 Show Team
15.00  Pyörätuolitanssinäytös
 • Pirkanmaan pyörätuolitanssijat
15.30  Tule mukaan tanssimaan!
 • Tanssiopetustuokion ohjaajana  
 pyörätuolitanssivalmentaja 
 Jarno Jokela
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Huipulla

Nastolan Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestetyissä 
pyörätuolirugbyn EM-kilpailuissa oli jaossa kaksi paik-
kaa vuoden 2016 paralympialaisiin Rio de Janeiroon. 
Paralympiapaikasta haaveili myös isäntäjoukkue Suo-
mi, mutta turnaus lähti kulkemaan vikasuuntaan jo en-
nen alkamistaan.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Epäonninen 
rugbymaajoukkue 
hakee uutta vauhtia

Syyskuun EM-kilpailujen alla murtui 
sormi ensin kapteeni Jukka Parviaisel-
ta, sitten Toni Lehtiseltä. Kahden tär-
keän pelaajan puuttuminen ei voinut 
olla näkymättä joukkueen esityksissä. 

– Tiedettiin jo turnauksen alkaessa, 
että menestys riippuu siitä, lähtevätkö 
uudet koostumukset toimimaan heti 
vai eivät. Nyt ei vielä näillä kentällisillä 
pärjätty kansainvälisellä tasolla, totesi 
Suomen tähtipelaaja, turnauksessa pe-
räti 141 maalia tehnyt Leevi Ylönen.

Suomi johti pitkään avausotteluaan 
Irlantia vastaan, parhaimmillaan viidellä 
maalilla. B-sarjasta korkeimmalle tasolle 
noussut Irlanti kuitenkin kiri lopussa rin-
nalle ja lopulta ohi. 

Avausottelun niukalla 60–61-tappi-
olla oli Suomelle kohtalokas vaikutus 
niin henkisesti kuin sarjasijoituksen 
kannalta. Kun Suomi jäi Irlannin taak-
se alkulohkonsa neljänneksi, joutui se 
kohtaamaan ensimmäisessä sijoitusot-
telussaan kovan Ranskan. Irlanti puo-
lestaan kohtasi helpomman Belgian. 
Näiden otteluiden häviäjät putosivat 
EM-kilpailujen B-sarjaan.

Ranska oli itseluottamuksensa kans-
sa tuskaillutta Suomea parempi peräti 
20 maalilla. Vaikka Suomi pesi kasvon-
sa viimeisen päivän Belgia-voitolla, on 
suuntana nyt vuoden 2016 paralympia-
laisten sijaan B-sarjan EM-kilpailut.

Nopea paluu mahdollinen
Nykyisellä sarjasysteemillä Suomi voi 
tosin nousta takaisin maanosan vali-
oiden joukkoon nopeasti, sillä B-sar-

jan kisat pelataan ennen A-sarjan EM-
kilpailuja, jonne pääsee B-sarjan kaksi 
parasta. Parhaalla kokoonpanollaan 
pelaava Suomi on B-sarjan selkeä voit-
tajasuosikki.

– Jos osaamme ottaa tämän oikein, 
tämä voi olla hyväkin asia maajoukku-
een kannalta, sillä pääsemme B-sarjas-
sa pelaamaan otteluita, joissa meidän 
muutkin kentälliset kuin ykköskenttä 
pääsevät hallitsemaan kenttätapahtu-
mia ja kehittymään kansainvälisellä ta-
solla pelaamisessa, Suomen valmenta-
ja Valtteri Lehtinen sanoi.

Oikeastaan Suomen jäämistä seitse-

Leevi Ylönen raatoi lähes täydet minuutit EM-kilpailuissa.
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männeksi ei voi edes pitää valtavana 
romahduksena, sillä joukkueen kautta 
aikain paras EM-sijoitus on kuudes. Nyt 
kuudes sija jäi periaatteessa vain niukan 
Irlanti-tappion päähän.

Odotusarvot olivat kuitenkin tällä 
kertaa korkeammalla kotikisoista ja hel-
pohkosta alkulohkosta johtuen. Tans-
ka oli Suomen lohkon selkeä suosik-
ki, mutta Saksan Suomi oli onnistunut 
voittamaan viimeksi vuoden 2014 MM-
kilpailuissa ja Irlannin piti sarjanousija-
na olla voitettavissa.

– Olisi voinut olla eri meininki, jos 
kaikki pelaajat olisivat olleet käytettä-
vissä, mutta vaikeahan sitä on jossitella, 
Leevi Ylönen totesi.

Britit niukasti ykkösiä
Iso-Britannia ja Ruotsi nappasivat pai-
kat Rioon. Iso-Britannia voitti omassa 
välierässään melko vaivattomasti Sak-
san luvuin 53–40, mutta Ruotsi tarvitsi 
kaksi jatkoaikaa kaataakseen naapurin-
sa Tanskan 58–57.

Tanska oli vielä vuoden 2014 MM-kil-
pailuissa brittien jälkeen toiseksi paras 
eurooppalaisjoukkue, mutta paralym-
piapaikkojen ollessa jaossa taktisesti 
taidokas Ruotsi nappasi voiton niukim-
malla mahdollisella erolla.

Finaalista moni odotti Iso-Britanni-
an näytöstä, olihan joukkue kaatanut 
Ruotsin alkulohkossa 16 maalilla, mutta 
sitkeä Ruotsi piinasikin brittejä viimeisil-
le sekunneille saakka ja johtikin ottelua 

Tobias Sandbergin (vas.) Ruotsi oli kisojen sitkein joukkue, mutta lopulta finaalissa 
Iso-Britannia onnistui kaatamaan sen.

Näppäile nettiin
Lue kaikki pyörätuolirugbyn EM-kilpai-
luista ja katso ottelut jälkikäteen kisa-
sivuilta www.wrec2015.fi

Tuukka Nisso sai viilennystä vaihtopenkillä.

pitkään. Iso-Britannia kampesi kuiten-
kin 49–48-voittoon tähtensä Jim Ro-
bertsin johdolla.

Turnauksen arvokkaimmaksi pelaa-
jaksi äänestettiin Irlannin vasta 17-vuo-
tias Thomas Moylan, joka teki viidessä 
ottelussa sensaatiomaiset 202 maalia ja 

johdatti maansa kaikkien aikojen par-
haaseen sijoitukseen kuudenneksi.. 
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Huipulla TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: TEEMU LAKKASUO

Huterat kisat, 
menestyksekäs 
joukkue

Elinsiirron saaneiden maailman-
mestaruuskilpailut käytiin ensim-
mäistä kertaa Etelä-Amerikassa, 
Argentiinan Mar del Platassa. Ki-
sareissu oli eksoottinen jokaiselle 
suomalaisurheilijalle, vaikka mu-
kana oli myös kaksi vuotta takape-
rin Etelä-Afrikan MM-kilpailuissa 
kisanneita.

Mar del Plata sijaitsee Atlantin valta-
meren rannalla, etelään Argentiinan 
pääkaupungista Buenos Airesista. Kau-
punki on jonkin verran etelämpänä 
kuin Afrikan eteläkärki. Kun Suomessa 
nautittiin helteisestä elokuusta, oli Mar 
del Platassa viileää ja viimaista.

Kisajärjestelytkään eivät olleet men-
neet aivan nappiin. Muun muassa kei-
lahallit – joita oli siis yhden ison sijaan 
monta pientä – olivat epätasaisuudes-
saan ja alkeellisuudessaan jotain, mitä 
olisi voinut erehtyä luulemaan paikalli-
sen alkuasukaskansan asutuksen mui-
naisjäännökseksi.

Iso osa Suomen joukkueesta sairas-
tui paluumatkan häämöttäessä. Keuh-
kokuume, jonka osa urheilijoista sai, 
on erityisen vaarallinen elinsiirron saa-
neen henkilön heikolla vastustuskyvyl-
lä. Kaikeksi onneksi joukkueen jäsenet 
pääsivät rankalta reissulta kotiin asti.

Urheilullisesti kisat olivat menestys. 

Suomesta kisoihin osallistui 18 urhei-
lijan joukkue, joka saavutti 22 mita-
lia, joista 5 kultaista, 7 hopeista ja 10 
pronssista. Muiden muassa elinsiirron 
saaneiden arvokilpailujen ensikerta-
laiset Malin Nyberg, Lotta Pukkila 
ja Pinja Söyrilä pääsivät heti mitalien 
makuun.

Kun elinsiirron saaneiden kisois-
sa juhlitaan mitalia, juhlitaan samalla 
myös elämää. Suurin osa kisoihin osal-
listuvista urheilijoista ei olisi elossa, 
saati sitten kilpailemassa Argentiinas-
sa, ilman saamaansa elinsiirtoa.

Maailmanmestaruuskilpailut ovat 
paitsi isot urheilukilpailut, myös iso 
vertaiskokoontuminen. Oli kilpailija sit-
ten Suomesta, Iranista tai Argentiinas-
ta, hänellä on yhteistä kokemuspohjaa. 
Kesällä 2016 tätä vertaisuuden voimaa 
päästään ihastelemaan Vantaalla, jossa 
järjestetään elinsiirron saaneiden Eu-
roopan mestaruuskilpailut..

Info

Kultaa (5)
- Asko Räsänen, petankki
- Asko Räsänen, keilailu
- Asko Räsänen, 5 km kävely
- Malin Nyberg, keilailu
- Malin Nyberg/Arto Järvinen, 
  keilailun sekaparikilpailu

Hopeaa (7)
- Tomi Palovaara, 800 m
- Tomi Palovaara, 1500 m
- Pinja Söyrilä, 400 m
- Pinja Söyrilä, 200 m
- Lotta Pukkila, kuulantyöntö
- Arto Järvinen, keilailu
- Asko Räsänen, kuulantyöntö

Pronssia (10)
- Anne Tirronen, 5 km katujuoksu
- Anne Tirronen, 100 m rintauinti
- Anne Tirronen, 400 m vapaauinti
- Veijo Uotinen, 50 m selkäuinti
- Veijo Uotinen, 50 m rintauinti
- Tomi Palovaara, 5 km katujuoksu
- Joni Jatkonen, petankki
- Rainer Nissinen, keilailu
- Pinja Söyrilä, 100 m
- Risto Aholainen, korkeushyppy

Suomalaisten 
MM-mitalit 
Argentiinan kisoista

Tamperelainen Tomi Pa-
lovaara voitti pronssia 
viiden kilometrin katu-
juoksusta 18–29-vuoti-
aiden sarjassa.
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Arvokilpailukooste:

Maalipallomiehille 
vuosikymmenen 
neljäs arvokisamitali

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: ANTERO AALTONEN

Miesten maalipallojoukkue, triathlonisti Liisa Lilja ja 
käsipyöräilijä Teppo Polvi kesän suomalaismitalistit.

Suomen miesten maajoukkue saavut-
ti hopeaa maalipallon EM-kilpailuista 
Liettuan Kaunasista. Suomi joutui tai-
pumaan tasaväkisessä loppuottelussa 
Turkille maalein 8–9.

Suomen miesten maalipallojoukku-
eelle mitali oli jo 2010-luvun neljäs pa-
ralympia-, MM- ja EM-tasolla. Suomi on 
voittanut paralympiakultaa (2012), EM-
kultaa (2011), MM-hopeaa (2014) ja nyt 
EM-hopeaa (2015).

Suomen naisten maalipallojoukkue 
sijoittui EM-kilpailuissa seitsemännek-
si ja menetti mahdollisuuden selviytyä 
vuoden 2016 Rio de Janeiron paralym-
pialaisiin. Miesten joukkue varmisti pa-
ralympiapaikkansa jo vuoden 2014 Es-
poon MM-kilpailuista.

Triathlonisti Liisa Liljan arvokilpailu-
kesä oli odotuksiin nähden suorastaan 
uskomaton. 23-vuotias Lilja voitti heinä-
kuussa PT2-luokan EM-hopeaa Sveitsis-
sä ja sijoittui parhaana eurooppalaisena 
neljänneksi syyskuun MM-kilpailuissa 
Yhdysvalloissa. 

– Mitali oli niin lähellä, mutta pitää 
muistaa, että tämä oli ensimmäinen oi-
kea triathlonkausi minulle, Lilja totesi 
MM-kilpailun jälkeen.

Teppo Polvi voitti käsipyöräilyn H1-
luokan maantieajon MM-pronssin hei-
nä-elokuun vaihteessa Sveitsissä. Ai-
ka-ajossa hän oli neljäs. Suomalaisista 
MM-kilpailuihin osallistuivat myös käsi-
pyöräilijät Harri Sopanen ja Jani Pelto-
puro sekä tandempyöräilypari Jarmo 
Ollanketo–Tommi Martikainen. He ei-
vät yltäneet mitalisijoille.

Polvi voitti kauden päätteeksi ensim-

mäisenä suomalaispyöräilijänä maa-
ilmancupin kokonaiskilpailun luokas-
saan.

Jousiampujat Jean-Pierre Antonios 
ja Jere Forsberg jäivät mitalien ulko-
puolelle elokuussa Saksassa käydyissä 
MM-kilpailuissa, mutta Antonioksen tal-
jajousen W1-luokan viides sija ja Fors-
bergin avoimen taljajousiluokan yhdek-
säs sija riittivät varmistamaan Suomelle 
maapaikat Rion paralympialaisiin.

Ratsastuksen paralympiamitalisti 
Katja Karjalainen ratsasti uudella he-
vosellaan Woikoski High Flow’lla en-
simmäistä kertaa 1A-luokassa syyskuun 
EM-kilpailuissa Ranskassa. Aiemmin 
Karjalaisen luokka oli 1B. Karjalainen 
sijoittui vapaaohjelmassa kuudennek-
si. Joukkuekilpailussa Suomen jouk-
kue Karjalainen, Jessica Kerttunen, 
Kaisla Osara, Jaana Kivimäki sijoittui 

Maalipallomaajoukkueen Petri Posio ja Erkki Miinala nousivat taas palkintokorokkeelle.

13:nneksi.
Vammaisuinnin MM-kilpailuissa 

Glasgow’ssa Leo Lähteenmäki ei on-
nistunut puolustamaan edellisten 
MM-kilpailujen pronssisijaansa liikun-
tavammaisten S9-luokan 50 metrin 
vapaauinnissa, vaan jäi finaalin seitse-
männeksi. 100 metrin vapaauinnissa 
Lähteenmäki oli kahdeksas. Antti La-
tikka oli heikkonäköisten S13-luokan 
100 metrin selkäuinnin kuudes, ja lähes 
kuuden sekunnin ennätysparannuksen 
kisoissa tehnyt Meri-Maari Mäkinen 
liikuntavammaisten SM7-luokan 200 
metrin sekauinnin seitsemäs.

Taekwondon nousu paralympiaoh-
jelmaan vuoden 2020 Tokion kisoihin 
alkaa jo näkyä koventuneena tasona 
maailmalla. Moninkertainen arvokilpai-
lumitalisti Matti Sairanen tippui K44-
luokan alle 61-kiloisten sarjan mitalipe-
leistä Turkin MM-kilpailuissa.

Jani Tissari voitti syyskuussa hope-
aa keihäänheitosta kehitysvammaisten 
INAS-maailmankisoissa Ecuadorissa..
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Huipulla

Yksi kesän 2015 suomalaisista urheilutrendeistä oli Si-
sujengi – kehitysvammaisten Special Olympics -maail-
mankisoihin Los Angelesissa osallistunut 92 urheilijan 
joukkue.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Sisujengi muistutti 
suomalaisia urheilun 
kauneudesta

Suomesta on lähetetty joukkueita 
Special Olympics -kisoihin jo pitkään, 
1990-luvun alusta saakka. Vuoden 
2011 Ateenan kisojen joukkue oli jopa 
muutamaa urheilijaa suurempi kuin 
Los Angelesiin lähtenyt joukkue.

Vuonna 2015 suomalainen yhteis-
kunta alkoi kuitenkin olla valmis avaa-
maan silmänsä myös urheilun sille 
puolelle, jossa voittoa ei tavoitella hin-
nalla millä hyvänsä.

Suuri ansio kehitysvammaisten ur-
heilun näkyväksi tekemisessä oli Ylellä, 
joka otti ennakkoluulottomasti Special 
Olympics -kisat ohjelmistoonsa. Yle 
näytti jo ennen kisoja Sisujengi-doku-
menttisarjaa kisoihin lähtevien urhei-
lijoiden valmistautumisesta ja lähetti 
Los Angelesiin toimittaja-kuvaaja-pa-
rin raportoimaan kisatapahtumista.

Eikä Ylellä tarvinnut panostuksia ka-
tua. Elokuun ensimmäisen sunnun-
tain Special Olympics -lähetystä seura-
si katsojamittausten mukaan 700 000 
suomalaista, kolmanneksi suurin kat-
sojamäärä televisiossa tuolla viikolla.

Sisujengi onnistui Los Angelesissa 
urheilullisesti erinomaisesti tuoden 
kotimaahan peräti 49 mitalia. Joukku-
een suurin onnistuminen oli kuitenkin 
sen osoittaminen suomalaiselle urhei-
lukansalle, että urheilemisessa on pal-
jon muitakin arvoja kuin sentein, sada-
sosin ja maalimäärin mitattavat.

Ylen lähetysten ja urheilijoista teh-
tyjen lehtijuttujen välityksellä Sisujen-
gin jäsenet toivat esiin avoimuuttaan, 
joukkuehenkeään, tunteiden kirjoaan 

ja ennen kaikkea puhdasta kykyään 
nauttia siitä mitä tekee. Pinttyneim-
mänkin urheilun vihaajan oli vaikea 
olla näkemättä urheilun positiivisia 
puolia, jos sattui edes vilkaisemaan esi-
merkiksi uimari Tatu Kantosen televi-
siohaastattelua.

Mahdollisuus 
urheiluseuroille

Lähes jokainen Sisujengin 92 urheili-
jasta edustaa jo nyt kotipaikkakuntan-
sa urheiluseuraa. Los Angelesin kisojen 
näkyvyys toivottavasti vain lisää suo-
malaisten urheiluseurojen halukkuutta 
ja uskallusta – siitä useimmiten edel-
leen on kysymys – ottaa erilaisista läh-
tökohdista ponnistavia urheilijoita mu-
kaan toimintaansa.

– Urheiluseurat ovat lasten ja nuor-

Tatu Kantonen antoi tunteiden tulla 100 metrin vapaauinnin palkintojenjaossa.
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Rytmisen voimistelun joukkue oli yksi Sisujengin ilmentymistä: urheilijat Bettiina Vuori 
(alh. vas.), Saga Hänninen ja Lotta Huttunen sekä valmentaja Emmi Aalto (ylh. vas.), Mari 
Mieskonen ja Assi Aalto. 

Näppäile nettiin
Tutustu Special Olympics -toimintaan 
Suomessa: www.specialolympics.fi

ten liikunnan ja urheilun kasvun paik-
koja ja näin tulisi olla jatkossa myös 
yhä useamman vammaisen lapsen ja 
nuoren kohdalla, sanoo Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:n toimin-
nanjohtaja Riikka Juntunen.

Special Olympics Finland toimii 
VAU:n alaisuudessa ja Juntunen on sa-
malla myös Suomen Special Olympics 
-toiminnan johtaja. Lisäksi hän toimii 
parhaillaan Euroopan Special Olym-
pics -järjestöjen johtajakomission pu-
heenjohtajana.

Urheiluseurojen kannalta yksi mie-
lenkiintoisimmista puolista Special 
Olympics -toiminnassa on Unified-ur-
heilu. Siinä samassa harjoitusryhmäs-
sä tai joukkueessa on kehitysvammais-
ten urheilijoiden kanssa vammattomia 
Unified-partnereita. Partnerit eivät ole 
avustajia, vaan tasavertaisia urheili-
joita kehitysvammaisten henkilöiden 
kanssa.

Los Angelesissa Sisujengissä oli mu-
kana Unified-joukkueet lentopallossa, 
beach volleyssa, koripallossa ja jalka-
pallossa. Purjehduksessa suomalaiset 
kilpailivat Unified-pareissa.

Erityisesti koripallossa Unified-toi-
minta on Suomessa otettu hienosti 
haltuun niin Koripalloliiton kuin seuro-
jenkin toimesta. Parhaimmillaan Uni-
fied-urheilu voi jopa toimia ns. drop 
out -ilmiön ehkäisijänä, kun harras-
tamisensa motiivien kanssa painivat 

nuoret urheilijat voivat hakea uutta 
perspektiiviä urheiluun oman seuran-
sa Unified-joukkueesta.

– Joukkuelajeissa Unified-ryhmien 
perustaminen onnistuu helpommin 
kuin pelkästään kehitysvammaisista 
urheilijoista koostuvan ryhmän, sillä 
partnerit löytyvät seurasta jo valmiiksi 
ja uuden joukkueen käynnistämiseen 
ei tarvita montaa kehitysvammaista 
urheilijaa. Yksilölajeissa yksittäiselle 
kehitysvammaiselle – tai vammaiselle 

Lentopallon maajoukkuepelaaja Matti Hietanen (keskellä) oli yksi Sisujengin lentopallojoukkueen Unified-partnereista.

urheilijalle ylipäätään – ei tarvita omaa 
ryhmää, vaan urheilija voi tulla mu-
kaan seuran olemassa olevaan harjoi-
tusryhmään, Juntunen sanoo..
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Huipulla

Esimerkki, esikuva, inspiraatio, tarina, urheilijan pol-
ku. Nämä ovat peruselementit Tie Tähtiin -ohjelmassa, 
joka on vammaisurheilun näkyvyyttä ja tietoisuutta 
lisäävä toimintamalli.

TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVAT: PARALYMPIAKOMITEA, LAURI JAAKKOLA, ERKKI HÄMÄLÄINEN

Tie Tähtiin -pooliurheilijat 
uskovat tarinan voimaan

Miika Honkanen (ylh. vas.), Reeta Lindeman, Katja Saarinen, Fanny Bengs-Pietikäinen, Lotta Aaltonen, Leo-Pekka Tähti (alh. vas.), 
Liisa Lilja, Matti Suur-Hamari, Tytti Lehtola ja Taneli Tenhunen.

Tie Tähtiin -ohjelman perimmäinen ta-
voite on liikkeen lisääminen; se, että 
mahdollisimman moni lapsi ja nuo-
ri, jolla on vamma ja mahdollisimman 

moni vammautunut aikuinen löytäisi 
oman liikuntaharrastuksen ja kipinän 
kilpaurheiluun.

Tähän tavoitteeseen tarvitaan eri kei-

noja: mahdollisuuksien esille tuomista, 
suvaitsevaisuutta, medianäkyvyyttä ja 
esikuvia.

Näkyvin osa ohjelmaa on Tie Tähtiin 
-urheilijapooli. Siihen on valittu 12 va-
lovoimista vammaisurheilijaa. Osalla 
urheilu-ura on loppunut ja osalla edel-
leen jatkuu. Jokaisella on tarina kerrot-
tavanaan, ja nyt tarinat saavat siivet.

Mikä tahansa organisaatio, yhteisö 
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Special Olympics -koripalloilija Riku Virtanen.

Info
Tie Tähtiin 
-urheilijapooli 
2015–2018
Lotta Aaltonen pelaa koripalloa 
naisten SM-sarjan EBT:ssä sekä 
Unified-partnerina Special Olym-
pics -joukkueessa.
Fanny Bengs-Pietikäinen lopet-
ti muutama vuosi sitten ratsastus-
uransa ja haluaa nyt auttaa nuoria 
urheilijoita.
Miika Honkanen on maalipal-
loilija, joka tähtää Rion 2016 pa-
ralympialaisiin. Hän opiskelee 
Vierumäen Urheiluopistossa lii-
kunnanohjaajaksi.
Tytti Lehtola on entinen vam-
maisuimari, joka joutui lopetta-
maan uransa astmaoireisiin.
Liisa Lilja on triathlonisti, joka 
tähtää Rion paralympialaisiin. Lilja 
tunnetaan valtavista treenimääris-
tä ja erinomaisesta blogistaan.
Reeta Lindeman (ent. Peltola) on 
entinen vammaiskilpauimari, jon-
ka ura loppui juuri ennen Pekingin 
2008 paralympialaisia terveydellis-
ten syiden takia. Nyt hän on kah-
den pienen lapsen äiti.
Teemu Ruohonen on sokkopin-
giksen pelaaja ja töissä Näkövam-
maisten Keskusliitossa nuoriso-
sihteerinä. Lisäksi hän harrastaa 
shakkia, juoksua ja sokkofutsalia.
Katja Saarinen on nelinkertai-
nen paralympiakävijä. Hän lopet-
ti alppihiihtouransa Sotshin 2014 
paralympialaisiin. Hän on Kan-
sainvälisen Paralympiakomitean 
urheilijavaliokunnassa.
Matti Suur-Hamari on paralumi-
lautailija, joka voitti vuonna 2015 
maailmanmestaruuden lumilau-
takrossissa. Hän tähtää seuraaviin 
talviparalympialaisiin.
Leo-Pekka Tähti on nelinkertai-
nen ratakelauksen paralympiavoit-
taja, joka tähtää Rion paralympia-
laisiin.
Taneli Tenhunen on entinen pyö-
rätuolitenniksen pelaaja. Urheilu-
uran loppumisen jälkeen hän löy-
si tiensä tennisvalmentajaksi ja 
toimii nyt päätoimisena seuraval-
mentajana Kuopiossa.
Riku Virtanen on Special Olym-
pics -koripalloilija Vantaalta ja oli 
osa kesän 2015 Los Angelesin kiso-
jen Sisujengiä.

tai yritys voi kutsua urheilijan puhu-
maan vammaisurheilusta ja omasta ur-
heilijan polustaan.

Kuntoutuskeskusten ja sairaaloiden 
asiakkaat ja työntekijät ovat ohjelman 
keskeinen vaikuttamisen kohderyh-
mä. Päätavoitteena on tavoittaa vam-
maiset lapset ja nuoret sekä aikuisiäl-
lä vammautuneet ihmiset ja innostaa 
heitä urheilemaan. Yrityksille urheili-
joiden tarina toimii ennen kaikkea in-
spiraation lähteenä.

Urheilijat ovat saaneet Speakersfo-
rumin esiintymiskoulutuksen ja ovat 
valmiita viemään vammaisurheilua uu-
della tavalla tunnetuksi eri foorumei-
hin. Speakersforum antaa myös oman 
panostuksensa Tie Tähtiin -poolin esille 
tuomiseen.

Yksi pooliurheilijoista on Fanny 
Bengs-Pietikäinen, joka joutui lopet-
tamaan vammaiskilparatsastusuransa 
rahan puutteeseen.

– Oman urheilu-uran loppumisen jäl-

keen on ollut olo, että olisi hienoa jol-
lain tavalla olla mukana vammaisur-
heilussa ja jakaa omaa kokemusta. Tie 
Tähtiin -ohjelma tarjoaa siihen hyvän 
mahdollisuuden. Erityisesti toivon, että 
pystyisin olemaan nuorille urheilijoille 
tukena, Bengs-Pentikäinen sanoo.

Bengs-Pentikäisen ensimmäinen Tie 
Tähtiin -keikka oli elokuussa Lastenlin-
nan liikuntapäivässä, jossa hän kertoi 
oman urheilijan polkunsa vammaisten 
lasten vanhemmille ja osaltaan kan-
nusti vanhempia viemään lapsia liikun-
taharrastuksiin. Urheilijapoolin lisäksi 
vammaisjärjestöt pyrkivät tekemään 
tiiviimpää ja hedelmällisempää yhteis-
työtä kuntoutussektorin kanssa..

Sokkopingiksen pelaaja Teemu Ruohonen.

Näppäile nettiin
Lisätietoja Tie Tähtiin -ohjelmasta 
osoitteessa www.tietahtiin.fi
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Pitkän päivätyön suomalaisen vammaisurheilun pa-
rissa tehnyt Pekka Hätinen piti huolen, että seuraavil-
la polvilla olisi enemmän valinnanvaraa kuin hänellä 
itsellään oli.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA , SIU:N ARKISTO 

Täysin palvelleena sivuun

Pekka Hätinen toimi syksyllä 2009 perustetun Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n ensimmäisenä puheenjohtajana.

Kun Hätinen 1970-luvun alussa aloit-
teli vammaisurheilu-uraansa, ei laji-
vaihtoehtojen kirjo vielä ollut kovin 

mittava. Hätinen asui nuoruutensa 
Helsingin Käpylässä, aivan kuntoutus-
keskuksen läheisyydessä. Siellä pystyi 

tuolloin harrastamaan pyörätuolikori-
palloa, penkkipunnerrusta, pöytäten-
nistä ja jousiammuntaa.

Hätinen on tetrapleegikko, mikä käy-
tännössä rajasi vaihtoehdoista pois 
koripallon ja penkkipunnerruksen. 
Jäljelle jääneistä vaihtoehdoista pöytä-
tennis tuntui mielekkäämmältä vaihto-
ehdolta.

– Siellä käytiin sitten pelaamassa. 
Serkku tuli mukaan sitomaan mailan 
käteen, Hätinen muistelee.

– Ei ollut vielä invatakseja, henkilö-
kohtaisia avustajia eikä välineitä, mut-
ta intoa oli sitäkin enemmän, hän jat-
kaa.

Urheiluharrastus oli tuolloin – aivan 
kuten edelleenkin – myös hyvä tapa 
sosiaaliseen kanssakäymiseen.

– Vapaa-aikaa oli paljon. Pelaaminen 
oli hyvä tapa tappaa aikaa. Meitä oli 
pöytätenniksessä 5–10 kaveria, joista 
osa pelaa vieläkin, Hätinen sanoo.

Menestynein pöytätennisporukasta 
on Matti Launonen, paralympiavoit-
taja ja 13-kertainen paralympiamita-
listi, joka osallistuu aika ajoin yhä kan-
sainvälisiinkin turnauksiin.

Hätinen voitti Launosen kanssa kak-
si joukkuekilpailun paralympiahopeaa 
Torontossa 1976 ja Arnhemissa 1980. 
Torontossa Hätinen oli myös henki-
lökohtaisen kilpailun pronssilla, tuol-
loin vielä Launosen edellä. Arnhemissa 
Launonen voitti Hätisen henkilökoh-
taisen kilpailun pronssiottelussa. Kak-
sikko oli voittamassa yhdessä myös 
yhtä maailmanmestaruutta.

Kansainvälistä politiikkaa
Jo 70-luvun lopulla, urheilu-uran vielä 
ollessa täydessä vauhdissa, Hätinen tuli 
valituksi Suomen Invalidien Urheilulii-
ton työntekijäksi, valmistelemaan Suo-
men joukkueen osallistumista vuoden 
1980 Arnhemin paralympialaisiin. En-
simmäinen työtehtävä lopulta 30-vuo-
tiseksi venyneellä pestillä SIU:hun oli 
heti hankalimmasta päästä.

– Suomi boikotoi tuolloin rotusor-
topolitiikkaa harjoittanutta Etelä-Af-
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rikkaa, emmekä voineet ottaa osaa ki-
soihin, joihin Etelä-Afrikka osallistuisi. 
Lopulta Hollannin parlamentti teki en-
nen kisoja päätöksen, ettei Etelä-Afrik-
ka saa osallistua Arnhemin kisoihin, ja 
pystyimme laittamaan ison rullan pyö-
rimään kisajärjestelyissä, Hätinen ker-
taa.

Apartheid-boikotin vuoksi Suo-
mi joutui kuitenkin 70-luvun lopus-
sa jättämään useamman kerran väliin 
vuosittain Stoke Mandevillessa Iso-
Britanniassa järjestettävät vammaisur-
heilukilpailut.

Hätinen tuli värvätyksi SIU:n kansain-
välisistä suhteista vastaavaksi työnteki-
jäksi osin johtuen hänen hyvästä kieli-
taidostaan. Kielitaitoa ja kansainvälisiä 
kontakteja tarvittiin myös uusien vam-
maisurheilulajien tuomisessa Suo-
meen. Hätinen piti työuransa aikana 
osaltaan huolen siitä, että tulevien su-
kupolvien tetrapleegikoilla olisi enem-
män valinnanvaraa urheiluharrastuk-
sissa kuin hänellä itsellään oli.

– Koko ajan yritettiin löytää uusia la-
jeja myös vaikeavammaisille henkilöil-
le. Se on aika tärkeä asia mielestäni, 
Hätinen sanoo.

Hätinen oli mm. tuomassa pyörä-
tuolirugbya Suomeen vuonna 1994. 
Laji kehitettiin 70-luvun lopussa Poh-
jois-Amerikassa nimenomaan vaikea-
vammaisille soveltuvaksi palloilulajik-
si. Kuten Hätinen oli itsekin joutunut 
urheilu-uransa alkuvaiheissa Käpylän 
kuntoutuskeskuksessa toteamaan, 
pyörätuolikoripallo ei sovellu suurelle 
osalle tetrapleegikoista.

– Nykyään monet tetrat valitsevatkin 
mieluummin rugbyn kuin esimerkik-
si pöytätenniksen. Sosiaalinen aspekti 
on joukkuelajeissa vahva, ja se on il-
man muuta hieno asia, Hätinen toteaa.

2000-luvulla vammaisurheilun laji-
mahdollisuuksia on jo niin paljon, ettei 
Suomen kokoisesta maasta tunnu löy-
tävän riittävästi harrastajia kaikkiin.

– On vain hyvä asia, että vaihtoehtoja 
on paljon. Jengiä pitäisi saada vain pa-
remmin mukaan. Nykyään liian moni 
nyhvää vain kännyköidensä kanssa, 
Hätinen linjaa.

Rugbykisat viimeinen 
tehtävä
Syyskuussa 2015 Suomi isännöi pyörä-
tuolirugbyn EM-kilpailuja Pajulahdes-
sa, ja Hätinen toimi kisojen järjestely-
toimikunnan puheenjohtajana. Tiettyä 
symboliikkaa oli nähtävissä, kun lajia 
Suomeen tuomassa ollut konkari johti 
viimeisenä virallisena työtehtävänään 
suomalaisen vammaisurheilun parissa 
lajin arvokisat kunniakkaasti päätök-
seen.

Hätisen työura SIU:ssa päättyi 
2000-luvun puolivälissä, jonka jälkeen 
hän pian siirtyi luottamustehtäviin 
SIU:n puheenjohtajaksi. Diagnoosi-
pohjaisten vammaisurheilujärjestöjen 
yhdistyttyä syksyllä 2009 Hätinen va-
littiin syntyneen Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU:n ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi. 

Hätinen toimi VAU:n puheenjohtaja-
na kaksi kolmivuotiskautta ja jäi sivuun 
keväällä 2015. Uudeksi puheenjohta-

Pekka Hätinen ja käteen sidottu maila Käpylän kuntoutuskeskuksessa 1970-luvulla.

Pekka Hätinen (vas.) ja Matti Launonen 
Stoke Mandevillen kisojen pöytätennis-
mestareina.

jaksi valittiin Erkki Lönnrot.
– Olen saanut olla viidellä vuosikym-

menellä mukana suomalaisessa vam-
maisurheilussa ja olla vaikuttamassa 
moneen asiaan, Hätinen toteaa.

Yksi merkittävimmistä muutoksista 
oli vammaisurheilujärjestöjen yhdis-
tyminen, joka vaati hieman nieleske-
lyä kaikilta tahoilta: SIU:lta, Näkövam-
maisten Keskusliiton liikuntatoimelta, 
Suomen Kehitysvammaisten Liikunta 
ja Urheilu SKLU:lta sekä Elinsiirtoväen 
Liikuntaliitto ELLI:ltä.

– Aika oli kypsä yhdistymiselle. Se ta-
pahtui opetus- ja kulttuuriministeriön 
avulla ja joku voisi sanoa, että valtio-
valta puuttui ehkä turhankin voimak-
kaasti kansalaisjärjestöjen asioihin. 
Mutta ehkä se piti tehdä, jotta yhdisty-
minen onnistuisi, Hätinen sanoo.

Kuusi vuotta yhdistymisen jälkeen 
Hätinen voi jo katsoa tyytyväisenä ta-
pahtunutta kehitystä.

– VAU:lla on hyvä maine. Meidät tun-
nustetaan oman alueemme asiantun-
tijaksi, niin muun urheiluväen kuin 
toimintaamme rahoittavan ministeri-
ön taholta. Yhtenä esimerkkinä VAU:n 
pitkäjänteisestä työstä on viime kesän 
Special Olympics -maailmankisojen 
saama laaja ja positiivinen julkisuus. 
Homma on saatu pyörimään, eivätkä 
mielestäni eri vammaryhmien väliset 
jännitteet enää ole merkittäviä, hän 
päättää. .
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Suomesta osallistui yhdeksän urheilijan joukkue poh-
joismaisten nuorten Nordiska Idrettsleke För Unga 
(NIFU) -leiri ja -kilpailutapahtumaan, joka järjestettiin 
2.–7. heinäkuuta Färsaarilla.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: KIRSI LOUNELA

Unohtumaton NIFU-reissu 
Färsaarten viimaan

NIFU on pohjoismaisen vammaisurhei-
lun yhteistoimintajärjestön NordHIF:n 
organisoima nuorten tapahtuma, joka 
järjestetään kahden vuoden välein, 
vuoron perään eri Pohjoismaissa.

Färsaaret on NordHIF:ssä oma, emä-
maa Tanskasta irrallinen toimijansa, 
joten tänä vuonna NIFU-tapahtuman 
järjestämisvastuu osui karulle saariry-
kelmälle Atlantin valtamerellä.

NIFU on suunnattu 12–16-vuotiail-
le nuorille, joilla on näkö-, liikunta- tai 

kehitysvamma. Lajeina NIFU-tapahtu-
massa olivat yleisurheilu, uinti ja pöy-
tätennis sekä pienimuotoinen rytmi-
sen voimistelun kilpailu.

Suomen joukkueessa urheilivat Iida 
Lounela, Sini Paukkeri, Emma Kaup-
pi, Jenna Saarinen, Heidi Lahtinen, 
Jaakko Tulisalo, Milla Leinonen, 
Juko Kinnunen ja Iina Koskela.

Suomalaisurheilijat ottivat osaa 
myös pöytätennikseen, mutta yleisur-
heilu ja uinti olivat heidän päälajejaan. 

Kilpailutapahtumat eivät olleet aivan 
virallisimmasta päästä, mutta kaiken 
kaikkiaan suomalaisurheilijat menes-
tyivät yleisurheilussa ja uinnissa erin-
omaisesti.

Kaikkiaan NIFU-tapahtumaan osallis-
tui noin 45 nuorta. Suurin, noin 20 ur-
heilijan joukkue oli Islannilla. Suomen 
ja Tanskan joukkueet olivat keskenään 
samaa kokoluokkaa. Isäntämaa Färsaa-
riltakin mukana oli muutamia urheili-
joita, mutta Norjalta vain kaksi ja Ruot-
sista ei yhtään.

Suomen joukkueenjohtajana Färsaa-
rilla toiminut Tuomas Törrönen uskoo 
Norjan ja Ruotsin vähäisen kiinnostuk-
sen NIFU-tapahtumaan olevan ensisi-
jaisesti resurssikysymys, mutta luon-
nollisesti kyse on myös arvostuksesta. 

Sini Paukkeri (vas.), Iida Lounela, 
Jaakko Tulisalo ja Juko Kinnunen.
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Törrösen mukaan kahden vuoden vä-
lein järjestettävät NIFU-tapahtumat 
ovat olleet tärkeitä kokemuksia aloit-
televille suomalaisille vammaisurhei-
lijoille. Esimerkiksi vuonna 2011 Paju-
lahdessa järjestetyn NIFU-tapahtuman 
suomalaisosallistujista osa on edennyt 
jo aikuisten maajoukkuetasolle saakka.

– Färsaarilla keskusteltiin maiden 
kesken paljon siitä, pitäisikö NIFU:n 
mennä kilpailullisempaan suuntaan 
vai olla enemmän sosiaalinen tapahtu-
ma. Mielestäni niiden ei tarvitse sulkea 
toisiaan pois, Törrönen sanoo.

– Aikuiset voivat puhua ja olla mitä 
mieltä vain, mutta jos mennään nuor-
ten tasolle, niin ei tarvitse edes kes-
kustella siitä, onko tämä tärkeä vai 
ei. Meidän urheilijat tulevat varmasti 
muistamaan lopun ikänsä, että olivat 
Färsaarilla, tuli heistä sitten huippuja 
tai ei, hän jatkaa.

Färsaarten reissussa olikin sellaista 
eksotiikkaa, ettei se ihan heti mieles-
tä haihdu. Suomen joukkuetta kuljet-
tanut lentokone yritti pariin kertaan 

laskeutua saarille, mutta matalalla ol-
leiden pilvien vuoksi lentäjä päätti lo-
pulta kääntyä takaisin.

– Pilvet roikkuvat siellä niin alhaalla, 
että sitä ei edes usko ennen kuin sen 

näkee. Lentäjä ei yksinkertaisesti uskal-
tanut laskeutua, Törrönen kertoo.

Lentokone kävi tankkaamassa Nor-
jan Bergenissä ja yritti muutaman tun-
nin kuluttua uudestaan. Tällä kertaa 
pilviverho aukesi päästäen suomalai-
set saarelle.

Törrönen kuvailee Färsaaria ”paikak-
si, jossa on aina syksy”. Heinäkuun alus-
sa normilämpötila oli alle 10 astetta ja 
tuuli erittäin navakkaa.

– Yleisurheilun harjoittelupäivänä ei 
voinut kelaustuolia jättää vartioimatta, 
kun tuuli vei sen mukanaan. Kilpailu-
päivälle sattui onneksi lämmin, noin 15 
asteen keli ja tyyntä. Paikalliset sanoi-
vat, ettei pitkään aikaan ollut ollut niin 
lämmintä, Törrönen sanoo.

Vaikka suurista Pohjoismaista Norja 
ja Ruotsi eivät ole innolla mukana, jat-
kuu NIFU-perinne myös kahden vuo-
den päästä, jolloin isäntänä toimii to-
dennäköisesti Islanti.

Törrönen pitää pohjoismaisia kilpai-
luja ehdottoman tärkeänä paikkana 
saada nuorille urheilijoille kokemusta 
kansainvälisistä tapahtumista, riippu-
matta siitä, tuleeko nuoresta vanhem-
pana urheilijaa vai ei. Tapahtuma on 
toteutettu matalalla kynnyksellä, ja ti-
laa uusille osallistujille riittää.

– Suomi oli ainoa maa, jossa oli ta-
saisesti osallistujia kaikista vamma-
ryhmistä. Etenkin näkövammaisia ur-
heilijoita toivoisi lisää. Meidän Iida 
Lounela ja Jaakko Tulisalo olivat lähes 
ainoat koko tapahtumassa, Törrönen 
toteaa..

Valmentaja Ruslan Ramazanov ja Emma Kauppi.

Tyypillinen färsaarelaismaisema. Vain lampaat puuttuvat.
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Kesän 2015 aikana tehtiin taas uusi ennätys kai-
kille avointen lasten liikuntaleirien järjestämi-
sessä. Liikunnan aluejärjestöt järjestivät 18 lei-
riä, joissa oli valmiudet ottaa vastaan eri tavalla 
vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia leiriläisiä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: AAPO HUOTARIN KOTIALBUMI

Leirikesä oli Aapo Huotarin 
unelmien kesäduuni

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU antaa 
väline- ja konsultaatiotukea aluejärjestöille, jot-
ta jokainen leiriläinen voidaan ottaa mukaan. 
Osalla leireistä vammaisia lapsia on vain muu-
tama. Toisessa ääripäässä on Kokemäellä järjes-
tettävä valtava Pitkis-Sport -leiri, jonka yhtenä 
lajileirinä on pyörätuolikoripalloleiri.

Tänä kesänä kaikille avoimeen leiritoimin-
taan pääsi tutustumaan kevään tuore ylioppi-
las, 19-vuotias espoolainen Aapo Huotari. Hän 
toimi VAU:n kautta leiriohjaajana ja -apulaisena 
viidellä eri kesäleirillä. 

Huotarin työ oli osa Veikkauksen ”Unelmien 
kesäduuni” -kampanjaa, jossa nuoret saivat eh-
dottaa itselleen mieluisaa kesätyöpaikkaa. Veik-
kaus etsi nuorille työpaikan ja maksoi siitä pal-
kan.

Veikkaus sai noin 600 hakemusta, joista se va-
litsi seitsemän toteutettavaa. Yksi niistä oli Huo-
tarin hakemus.

– Huomasin, että Veikkauksella on tällainen 
kampanja käynnissä ja aloin miettiä, mikä voi-
si olla muista erottuva ja itseä kiinnostava työ. 
Olin keväällä 2014 Tapiolan Hongan järjestä-
mässä Unified-koripalloturnauksessa toimitsija-
na, ja sitä kautta tuli idea, että vammaisurheilun 
ja -liikunnan parista varmaankin löytyisi jotakin 
mielenkiintoista työtä, sanoo Huotari, joka on 
harrastanut koripalloa 12 vuotta.

Huotari oli kesän aikana ohjaajana Hyvinkään 
SankariSportti-leirillä, Kokemäen Pitkis-Sport 
-leirillä, Kalajoen JukuJuku-leirillä ja Tuusulan 
Sporttileirillä. Näiden liikunnan aluejärjestöjen 
leirien lisäksi Huotari oli mukana Pajulahdessa 
pohjoismaisten nuorten NIFU-kisoihin valmis-
tavalla leirillä.

– Työnkuvani vaihteli leirin mukaan. Osassa 
leireistä olin lajiohjaajana – mm. vammaisurhei-
lua, curlingia ja yleisurheilua – ja joillain leireil-
lä ryhmänohjaajana, jolloin huolehdin ryhmän 
aikataulussa pysymisestä ja oikeisiin paikkoihin 
menemisestä sekä osallistuin lajeissa ohjaami-
seen, Huotari kertoo.

– Sadat uudet tuttavuudet ja heidän kanssaan 
ajanvietto varsinaisen aikataulutetun ohjelman 
ulkopuolella jäivät erityisesti mieleen. Myös NI-
FU-leirillä kelkkakiekkoilu ja Leo Komarovin 
vierailu olivat ehdottomia kesän kohokohtia, 
jatkaa Huotari, joka käy parhaillaan kauppatie-
teiden kursseja avoimessa yliopistossa..Hyvinkään SankariSportti-leirillä Aapo Huotari (oik.) tapasi sokean Henri Ikä-

valkon. ”Henrin kanssa toimiminen ja hänen auttamisensa uusien kokemus-
ten kanssa tuntui todella palkitsevalta”, Huotari sanoo. 
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Lasten ja nuorten Junior Games -syyskisat järjestetään 
keskiviikkona 25. marraskuuta 2015 Jyväskylän Hippos-
hallissa. Junior Games -kisat on suunnattu kaikille vam-
maisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. 

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Junior Games -elämyksiä 
luvassa Jyväskylässä 25.11.

Syyskisoihin on viime vuosina osallistu-
nut noin 350 kilpailijaa, mikä tekee ki-
soista selvästi suurimmat lasten ja nuor-
ten vammaisurheilukilpailut Suomessa.

Kisoihin voi osallistua koulujen jouk-
kueita, yksittäisiä koululuokkia sekä 
yksittäisiä kilpailijoita. Lajeina kisoissa 
ovat yleisurheilun kolmiottelu, sokko-
pingis ja sukkulaviesti. Kolmiottelu ete-
nee non stop -periaatteella, eli lajeja voi 
suorittaa omaan tahtiin ja missä järjes-
tyksessä haluaa. Sokkopingiksessä ja 
sukkulaviestissä on erillinen aikataulu.

Junior Games -kisoja on järjestetty 
1980-luvulta saakka, ja kisat ovat toimi-
neet ensikosketuksena kilpailemiseen 
tuhansille vammaisille lapsille ja nuoril-
le, aina paralympiavoittaja Leo-Pekka 
Tähdestä lähtien.

Kisat toteutetaan matalan kynnyksen 
periaatteella, jotta osallistuminen olisi 
mahdollisimman helppoa. Yleisurhei-
lun kolmiottelussa on mukana perintei-
siä yleisurheilulajeja, kuten juoksu, kuu-
lantyöntö ja pituushyppy, mutta myös 
lajisovelluksia, kuten slalomrata ja tark-
kuuspallonheitto. Sovellusten ansiosta 

vaikeavammaisemmillekin lapsille löy-
tyy sopivia lajeja.

Osallistujat voivat myös valita osal-
listuvatko kilpa- vai harrastesarjaan, jo-
ten vähemmän kilpailuhenkisillekin on 
luvassa urheilun iloja. Alle 13-vuotiaille 
osallistujille on ainoastaan harrastesar-
ja. Kaikki harrastesarjan osallistujat saa-
vat osallistumismitalin. Kilpasarjojen 
kolmelle parhaalle luokittain jaetaan 
Junior Games -mitalit.

Kisojen oheisohjelmiin kuuluvat mm. 
temppurata, sovelletut pelit ja taitoval-
miustestit. Kokeiltavana on SOLIA:n ja 
Malikkeen liikunnan apuvälineitä.

Sarjat:
• Alle 13-vuotiaat (2003 ja sitä myö-

hemmin syntyneet), harrastesarja
• Alle 16-vuotiaat (2000–2002 synty-

neet), kilpa- tai harrastesarja
• Alle 19-vuotiaat (1997–1999 synty-

neet), kilpa- tai harrastesarja
Lisäksi kilpailijat on jaettu liikunta-, 

näkö- ja kehitysvammaisten luokkiin 
sekä elinsiirrokkaiden luokkaan ja avoi-
meen luokkaan. Tarkemmat tiedot Ju-
nior Games -kisojen luokista ja lajeista 

löytyvät VAU:n kotisivuilta www.vam-
maisurheilu.fi

Kilpailuihin osallistuminen on mak-
sutonta. Kilpailupaikalla on mahdol-
lisuus ruokailuun Hipposhallin kah-
viossa. Ruokailun hinta on 8,00 euroa/
henkilö. Ruokailuvaraukset on tehtävä 
2.11. mennessä Hipposhallin kahvioon: 
Mirja Korvenranta, puh. 014 621 517, 
monnarinlounaskahvila@luukku.com

Ilmoittautumiset 2.11. mennessä: 
VAU, Timo Pelkonen, timo.pelkonen@
vammaisurheilu.fi tai postitse HLU ry / 
VAU, Sarvijaakonkatu 32, 33540 Tampe-
re.

Useamman osallistujan ryhmät (esim. 
erityiskoulut tai -luokat) ilmoittautuvat 
ilmoittautumislomakkeella. Yksittäiset 
osallistujat voivat ilmoittautua halutes-
saan myös sähköpostilla, jolloin ilmoit-
tautumisesta tulee ilmetä kilpailijan 
nimi, kilpailuluokka, sukupuoli, synty-
mävuosi, lupa valokuvaukseen (kyllä/
ei), mihin lajeihin ilmoittautuu, halu-
aako kilpa- vai harrastesarjaan (13–19-
v), haluaako juosta kilpa- vai non stop 
-erässä sekä mahdolliset erityishuo-
miot. Ilmoittautumisessa tulee olla 
myös osallistujan yhteyshenkilön yhte-
ystiedot.

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

Jukolan julkkisjoukkue keräsi 
Junior Games -kisoille 20 000 euroa
Kesän 2015 suunnistuksen Jukolan viestiin osallistunut hyväntekeväisyysjoukkue Ju-
kolatiimi keräsi 20 000 euron potin Junior Games -kisojen hyväksi.

Jukolatiimissä suunnistivat maastohiihtäjä Krista Pärmäkoski, fitness-urheilija 
Oona Tolppanen, Iholla-tv-sarjasta tuttu Esko Kyrö, jalkapalloilija ja Elixirin juontaja 
Lassi Hurskainen, urheilutoimittaja Kaj Kunnas, mystinen Teräsmies sekä media- ja 
urheilupersoona Aleksi Valavuori. Jukolatiimin valmentajina ja sparraajina toimivat 
Minna Kauppi ja Pekka Hyysalo.

Jukolatiimin jäsenet lupasivat osallistua mahdollisuuksien mukaan syksyn Junior 
Games -kisoihin Jyväskylässä, joten ainakin osa kovasta seitsikosta nähtäneen Hip-
poshallissa keskiviikkona 25. marraskuuta.

Lisätiedot: www.jukolatiimi.com
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Nuori toimija -koulutus on suunnattu 
kaikille noin 13–19-vuotiaille urheilus-
ta ja liikunnasta kiinnostuneille vam-
maisille ja pitkäaikaissairaille nuorille. 
Kahdessa lähijaksossa järjestettävässä 
koulutuksessa nuoret saavat edellytyk-
set toimia esimerkiksi ohjaajina, avus-
tajina tai toimitsijoina liikuntaleireillä, 
urheiluseurassa tai kilpailutapahtumis-
sa. Lyhyesti ilmaistuna koulutuksen 
käyneistä tulee Nutoja.

Vuoden 2016 Nuto-koulutuksen en-
simmäinen lähijakso järjestetään 15.–
17. huhtikuuta Liikuntakeskus Paju-
lahdessa, Nastolassa. Toinen lähijakso 
järjestetään samassa paikassa 2.–4. 
syyskuuta ja näiden välissä koulutuk-
seen valitut tekevät yksilöllisen väli-
tehtävän, jossa toimitaan esimerkiksi 

Ryhdy Nuoreksi toimijaksi!  
– Haku koulutukseen 
käynnissä

apuohjaajana liikuntaleirillä tai urhei-
luseuran harjoituksissa.

Hinnat: 1. lähijakso 15.–17.4.2016, 
85 euroa, 2. lähijakso 2.–4.9.2016, 85 
euroa.

Hinnat sisältävät täysihoidon, ohjel-
man, materiaalin ja opetuksen. Mat-
kakustannukset osallistujat maksavat 
itse.

Hakemukset 6.3. mennessä sähköi-
sellä hakulomakkeella osoitteessa 

www.vammaisurheilu.fi (Liikunta ja 
urheilu –> Lapset ja nuoret –> Nuori 
toimija). 

Koulutukseen valituille ilmoitetaan 
15.3. mennessä valinnasta.

Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, 
puh. 050 408 6152, tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi

Sisujengin Tatu Kantonen on yksi 
Nuori toimija -koulutuksen käyneistä. 
”Olen oppinut asiallisemmaksi, ole-
maan avoin ja rehti. Uskaltamaan olla 
näytillä ja näyttämään rohkeasti mitä 
itse osaa”, Tatu kertoi Nuto-koulutuk-
sen hyödyistä.

Keväisin vammaisurheilun Pa-
raSchoolDay-kokeilutapahtuma 
kiertää kouluja. Elokuun lopussa 
Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin lastensairaalan Lasten-
linnan asiakkaille järjestettiin oma 
ParaSchoolDay-tapahtuma kun-
toutuskeskus Validiassa Helsingis-
sä.

Päivän päätarkoitus oli jakaa tie-
toa vammaisurheilijan polun al-
kupäästä sekä saada lapset kokei-
lemaan eri vammaisurheilulajeja. 
Moni kokeilija löysi päivän aikana 
uuden liikuntaharrastuksen.

Työnjako tapahtuman toteutuk-
sessa oli selkeä. Lastenlinnan fysio-
terapeutit kutsuivat perheet pai-
kalle ja seurat toivat lajit ja ohjaajat. 
Tutun fysioterapeutin kutsumana 
perheet kokivat, että kutsu tapah-
tumaan oli henkilökohtainen.

Päivään osallistui peräti 38 per-
hettä. Jokaista perhettä yhdistävä 
tekijä oli lapsi, jolla on jokin liikun-
tavamma.

Lapset sisaruksineen ja vanhem-
pineen pääsivät kokeilemaan tai-
tojaan pyörätuolikoripallossa, is-
tumalentopallossa, bocciassa, 
taekwondossa sekä taitoradalla. 
Lisäksi ulkona oli kokeiltavana Ma-
likkeen toimintavälineitä asiantun-
tijoiden avustuksella.

Tasatunnein starttasi liikuntasa-
lin ulkopuolella vanhempainvar-
tit, joissa oli infoa harrastamisen 
aloittamiseen. Päivän päätteeksi 
useimmat perheet pulahtivat vielä 
Synapsian altaaseen perheuinnille. 
Suorittipa siellä jokunen myös Tai-
tavaksi vedessä -uimamerkkejä!

Tapahtuman järjestivät yhteis-
työssä Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU, Suomen Paralympia-
komitea ja Lastenlinnan fysiotera-
peutit.

Kokemukset päivästä niin toteut-
tajien kuin kävijöiden kesken olivat 
erittäin myönteiset. Perheet koki-
vat, että tapahtuma oli tarpeellinen 
ja toivoivat sen saavan jatkoa.

TEKSTI: TUOMAS TÖRRÖNEN
KUVA: KIMMO MUSTONEN

Lastenlinna sai oman 
ParaSchoolDayn
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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: MALIKE, TOPI YLÄ-MONONEN

LIIKUNTAVINKKI

Näppäile nettiin
Retkikärryn kasausohjeet löytyvät osoitteesta www.malike.fi 
(–> Välineet –> Maastoon –> Retkikärry 
–> Käyttö- ja turvallisuusohje)

Syksyinen metsä on virkistävä kokemus niin lapsille kuin aikui-
sillekin. Puiden havina, soran rapina kenkien tai renkaiden alla, 
metsän tuoksu ja lintujen laulu tarjoaa rentoutumisen mah-
dollisuuksia kiireisen arjen keskellä. Oikeiden ratkaisujen avul-
la vaikeavammainen perheenjäsen saadaan mukaan perheen 
yhteiselle metsäretkelle.

Jos liikkumisessa on haasteita, oikeat toimintavälineet aut-
tavat. Vaihtoehtoja löytyy edullisista omatekoisista ratkaisuista 
aina tehdasvalmisteisiin välineisiin. Liikunnan apu- ja toiminta-
välineitä vuokraavia tai lainaavia toimijoita löytyy osoitteesta 
www.välineet.fi. Siellä voi tutustua mm. Malikkeen ja SOLIA:n 
vuokraamiin toimintavälineisiin.

Koko perhe retkelle 
syksyiseen metsään

Sienestäminen onnistuu Hippocampe-maastopyörätuolista käsin. Retkikärry kulkee kevyesti haastavassakin maastossa.

Sienisieppari on pieni ja kätevä apuväline 
sienimetsälle.

Retkikärry, toiselta nimeltään pörrikärry, on kätevän tee-se-
itse -vanhemman itse kasaama kärry, joka kulkee kevyesti ja 
vaivattomasti myös pienillä ja kapeilla metsäpoluilla. Pörrikär-
ryt koostuvat putkirungosta ja polkupyörän turvaistuimesta 
sekä lasten polkupyörän renkaasta. Yksityiskohtaiset kasaus- ja 
valmistusohjeet löytyvät Malikkeen verkkosivuilta.

Arkikäyttöönkin sopivat Kangoo-rattaat kolmepyöräisellä 
alustalla kulkevat epätasaisillakin metsäpoluilla. Myös Hippo-
campe-maastopyörätuolin avulla saadaan maastoon mukava 
ja tukeva asento vaikeavammaiselle perheenjäsenelle. Lisätu-
kena esimerkiksi Stabilo-tyhjiötyyny on mainio apuväline.

Syksyiseen metsään voi lähteä esimerkiksi sieniretkelle. Las-
tenkin mielestä on mukavaa tutkia ja kerätä sieniä. Sienisieppa-
ri on yksinkertainen apuväline, jonka avulla sienien kerääminen 
onnistuu toimintavälineestä käsin. Sienisiepparin voi rakentaa 
helposti muovilautasesta leikkaamalla siitä viipaleen pois ja li-
säämällä lautaseen varren tai pystykahvan. Sienisiepparista tu-
lee leikkaavampi, kun siitä teroittaa reunan tai lisää siihen terän 
mattoveitsestä. Sienien kerääminen toimintavälineestä käsin 
onnistuu myös pitkävartisten tarttumapihtien avulla.

Lisätiedot: Malike, toimintavälineneuvoja Antti Tulasalo, 
antti.tulasalo@kvtl.fi
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Kuntoillen

Info

Kaikki on toki suhteellista. Takavuosina 
Varkauden Invalidien liikuntatoiminnas-
sa oli mukana moninkertainen osallistu-
jamäärä nykyiseen nähden.

– Yhdistys täyttää joulukuussa 70 vuot-
ta, ja katselin sitä varten vanhoja ku-
via tuossa taannoin. Oikein kaiholla sai 
muistella, miten paljon oli ennen väkeä, 
Varkauden Invalidien liikuntavastaava 
Heikki Impivaara sanoo.

– Itse vammauduin vuonna 1975, ja sil-
loin vielä sotainvalidit olivat hyvässä kun-
nossa. Meillä oli parhaimmillaan kolme 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA, VAU:N ARKISTO

Väki vähenee, mutta pidot 
jatkuvat Varkaudessa

Varkaus on reilun 20 000 
asukkaan pohjoissavolai-
nen kaupunki, jossa toi-
mii kaupungin kokoon 
nähden erinomaisen vire-
ää liikuntatoimintaa har-
joittava invalidiyhdistys.

istumalentopallojoukkuetta, Impivaara 
kertoo.

Hän on haastatteluhetkellä juuri val-
mistautumassa yhdistyksen viikoittai-
seen istumalentopallovuoroon. Pelaajia 
riittää yhä, mutta usein joudutaan pelaa-
maan vähän pienemmällä kentällä.

– Ja jos pelaajia ei riitä istumalentopal-
loon, niin pelaamme sen sijaan bocciaa, 
Impivaara toteaa.

Istumalentopallopäivä on maanantai. 
Tiistaisin on vuorossa yhdistyksen sulka-
pallovuoro, jonka aktiiveista suurin osa 
on pyörätuolista pelaavia.

Joka toinen keskiviikko varkautelaiset 
matkustavat Pieksämäelle, jossa heillä on 
Mikkelin Invalidien kanssa yhteinen cur-
lingvuoro paikallisen curlingseuran jär-
jestämänä. 

– Pieksämäellä on aivan esteetön jää-
halli invavessoista lähtien. Ei kynnyksiä 
missään, Impivaara kiittelee.

– Vuorolla on yksi kaveri Mikkelistä, 

joka pelaa sähköpyörätuolilla. Hän työn-
tää kiveä ja irrottaa ennen viivaa. Kiertei-
tä hän ei tietysti saa tehtyä, mutta melko 
tarkaksi hän on kyllä kehittynyt. Se on 
taas yksi hyvä esimerkki soveltamisesta, 
Impivaara selvittää.

Joka toinen keskiviikko Varkauden In-
valideilla on keilailuvuoro, joka on hyvin 
suosittu. Aktiivisen liikuntaviikon päät-
teeksi yhdistyksellä on torstaisin uima-
hallilla salivoimistelusta, kuntosalista ja 
vesivoimistelusta koostuva kokonaisuus, 
joka on Impivaaran mukaan pyörinyt jo 
ainakin 30 vuotta.

Naapurikunnassa Leppävirralla toimii 
Jorma Rajakankaan pyörittämä erittäin 
aktiivinen Leppävirran Urheilijat, jonka 
kisoissa noudatetaan vähintäänkin kiitet-
tävästi kaikille avoimuuden periaatetta. 
Useat Varkauden Invalidien jäsenet osal-
listuvat LepU:n kisoihin, ja Impivaara itse 
on myös aktiivinen vapaaehtoistoimija 
seurassa..

Varkauden Invalidien liikuntatarjontaa
– Maanantaisin klo 18.00–19.30 istumalentopalloa ja bocciaa
– Tiistaisin klo 14.00–15.00 sulkapalloa
– Keskiviikkoisin klo 16.00–17.00 keilausta joka toinen viikko
– Keskiviikkoisin klo 10.00–12.00 curlingia joka toinen viikko
– Torstaisin klo 09.45–12.30 jumppa, kuntosali ja vesijumppa
Lisätiedot: liikuntavastaava Heikki Impivaara, puh. 040 7516 700,
heikki.impivaara@luukku.comHeikki Impivaara.

Curling on yksi Varkauden Invalidien 
vakiolajeista.
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Metropolia ammattikorkeakoulun apuvälineteknik-
ko-opiskelijat Janna Heinilä ja Jenni Hokkanen ke-
hittivät opinnäytetyökseen Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA:lle urheilun ja liikunnan apu-
välineiden kunnon arviointi- ja seurantamenetelmän.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: JUKKA PARVIAINEN

SOLIA siirtyi 
huoltokorttimalliin 
opiskelijakaksikon avulla

Avainroolissa arviointi- ja seurantame-
netelmässä ovat huoltokortit, joita kak-
sikko kehitti 25 erilaista käytyään läpi 
SOLIA:n vuokraamovälineistön. Huol-
tokorteissa käytetään liikennemerkki-
järjestelmää, jossa SOLIA:n toimipis-
teiden työntekijät rastittavat korttiin 
parhaiten arviointikohdetta kuvaavan 
vaihtoehdon.

– Tavoitteena oli yksinkertainen ja 
selkä huoltokortti, joka olisi nopea ja 
helppo täyttää, Janna Heinilä sanoo.

Huoltokortit testattiin käytännössä 

SOLIA:n neljässä toimipisteessä – Ro-
vaniemellä, Kuopiossa, Maskussa ja 
Helsingissä – siten, että toimipisteiden 
työntekijät arvioivat ensin itsenäisesti 
huoltokorttien avulla välineistönsä ja 
tämän jälkeen Heinilä ja Hokkanen ar-
vioivat ne vielä uudelleen.

– Arvioinnit osuivat yhteen 81 pro-
sentissa välineistä. Tämän pohjalta 
huoltokortteja vielä kehiteltiin ja vii-
meisteltiin, Heinilä sanoo.

SOLIA:n apuvälineneuvoja Jukka 
Parviainen toteaa Heinilän ja Hokka-

sen tekemästä työstä olevan SOLIA:lle 
sekä välitöntä että välillistä hyötyä.

– Kun Janna ja Jenni kävivät kaik-
ki SOLIA:n välineet läpi, saimme ku-
van niiden tämänhetkisestä kunnosta. 
Myös toimipisteiden työntekijät saivat 
hyvää oppia sitä, mitä välineiden kun-
nosta pitää huomioida, Parviainen to-
teaa.

– Jatkossa vuosittaisella huoltokort-
tien käytöllä tiedetään ennakoida, mitä 
välineistöä joudumme tulevaisuudes-
sa uusimaan. Huoltokortit toimivat 
myös koulutusmateriaalina välineis-
töön mahdollisille uusille toimipistei-
den vastuuhenkilöille, hän jatkaa.

Opiskelijakaksikko ja Parviainen 
pohtivat seuraavaksi mahdolliseksi as-
keleeksi huoltokorttien siirtämisen so-
vellukseksi tablettitietokoneeseen.

– Se nopeuttaisi huoltokorttien täyt-
tämistä ja tiedonsiirtoa toimipisteiden 
ja apuvälineistä vastaavan Jukan välil-
lä, Heinilä sanoo.

Heinilä ja Hokkanen kokevat oppi-
neensa SOLIA-urakasta paljon.

– Opinnäytetyö antoi meille amma-
tillisesti valtavasti uutta tietoa urhei-
lun ja liikunnan apuvälineistä sekä var-
muutta niiden kanssa toimimiseen ja 
niiden huoltamiseen. Koimme kehittä-
mistyön mielekkääksi, koska vastaavaa 
huoltokorttimallia ei selvityksemme 
mukaan ole, Heinilä kertoo..

Janna Heinilä ja Jenni Hokkanen.

Näppäile nettiin
Janna Heinilän ja Jenni Hokkasen 
opinnäytetyö ”Apuvälineiden kunnon 
arviointi- ja seurantamenetelmän kehit-
täminen Soveltavan liikunnan apuväli-
netoiminta SOLIA:lle” löytyy osoitteesta 
www.theseus.fi (hakusanaksi SOLIA).
Lisätiedot SOLIA:n vuokraamotoimin-
nasta: www.vammaisurheilu.fi 
(–> Palvelut –> SOLIA)
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VAU ja Tukilinja-lehti käynnistivät vuo-
den 2015 alussa Startti-stipendijärjes-
telmän, jolla tuetaan harrastamisen 
alkuvaiheen vammaisurheilu ja -liikun-
tatoimintaa. Stipendihaku on kahdesti 
vuodessa: helmikuun loppuun ja loka-
kuun loppuun mennessä.

Stipendiä voivat hakea niin yksilöt 
kuin yhdistykset ja urheiluseurat. Yksi-
löhakija voi saada enimmillään 500 eu-
ron stipendin ja yhteisöhakija 1000 eu-
ron stipendin.

Kevään ensimmäisessä haussa sti-
pendin sai 18 yksilöhakijaa ja 19 yhdis-
tystä tai urheiluseuraa. Yksi stipendin 
saaneista yhdistyksistä oli ähtäriläinen 
Suomenselän Invalidit, joka sai stipen-
din kuntosaliryhmän käynnistämistä 
varten.

– Aloitimme toiminnan syyskuun 
puolivälissä. Aloituskerta oli erittäin 
onnistunut. Alussa verryteltiin lihak-
set lämpimiksi fysioterapeutti Anne 
Kankaanpään opastuksella. Sen jäl-
keen hän esitteli kaikki kuntosalin lait-
teet. Sitten jokainen kävi läpi kaikki 19 
pistettä kahden minuutin ajan laitetta 
kohden, kertoi Pirkko Ahola Suomen-
selän Invalideista.

– Koko ajan oli neuvomassa Anne 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU järjestää elinsiirron saaneille ja dia-
lyysissa oleville henkilöille liikuntaleirin 
30.–31. tammikuuta 2016 Nastolan 
Liikuntakeskus Pajulahdessa. Leirillä 
kokeillaan monia eri lajeja. Aikaisem-
paa kokemusta lajeista ei tarvita.

Suomessa järjestetään elinsiirron 
saaneiden Euroopan mestaruuskilpai-
lut 10.–17. heinäkuuta 2016 Vantaalla. 
Pajulahden leiri on valmistava leiri ki-
soihin osallistuville urheilijoille, mutta 
leirille voivat osallistua myös henkilöt, 
jotka ovat kiinnostuneet urheiluharras-
tuksen aloittamisesta, mutta eivät vielä 
ole löytäneet omaa lajiaan.

Lajiohjelma
La 30.1.: keilailu, lentopallo, salibandy, 
sulkapallo, yleisurheilu
Pe 31.1.: keilailu, lentopallo, salibandy, 
yleisurheilu.

Eri lajeja voi kokeilla, mutta halutes-
saan voi keskittyä myös yksittäisiin la-
jeihin. Leirille voi tulla myös vain jom-
panakumpana päivänä tai yöpyä la-su 
välinen yö muualla kuin Pajulahdes-
sa, jolloin leirin hinta on 50 euroa. Pa-
julahdessa majoittuville leiriläisille lei-
ri kustantaa majoituksen hinnan (95 
euroa/2hh, 120 euroa/1hh). Keilailuun 
osallistuville keilailun lajiohjelma mak-

saa sunnuntain osalta 40 euroa/hlö. 
Matkat ovat omakustanteiset.

Pajulahdessa järjestetään myös toi-
nen elinsiirron saaneiden liikuntaleiri 
21.–22.5.2015.

Ilmoittautumiset tammikuun lei-
rille 31.12. mennessä osoitteesta www.
vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtu-
mia –> Tapahtumat vammaryhmittäin 
–> Elinsiirron saaneet) löytyvällä ilmoit-
tautumislomakkeella: VAU, Anu Hämä-
läinen, Teletie 6 E, 70600 Kuopio tai 
anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi

Lisätiedot: Anu Hämäläinen, puh. 
040 525 4874, anu.hamalainen@vam-
maisurheilu.fi

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: PIRKKO AHOLA

Startti-stipendi mahdollisti ähtäriläisille 
ohjatun kuntosalivuoron

Näppäile nettiin
Startti-stipendin seuraava haku päättyy 
lokakuun loppuun. Lisätiedot ja stipen-
din hakulomake löytyvät osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi

sekä fysioterapeutti-personal trainer 
Niina Kivinummi. Jokainen sai ihan 
henkilökohtaista opastusta kunkin 
oman jaksamisen ja rajoitteet huomi-
oon ottaen. Lopuksi vielä venyteltiin, 
jotta ei olisi kovin paikat kipeinä seu-
raavana päivänä, Ahola jatkoi.

Ensimmäisellä kerralla ohjaamassa 
oli kaksi fysioterapeuttia, jatkossa jo-

kaisella kokoontumiskerralla ainakin 
yksi.

Elinsiirron saaneiden liikuntaleiri 
Pajulahdessa 30.–31.1.
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Leo-Pekka Tähti har med sig själv som ex-
empel utfört ett imponerande arbete för 
den finländska handikappidrotten. I fram-
tiden fortsätter detta arbete sannolikt i an-
nan form, då rullstolsidrottaren från Björ-
neborg blir färdig yrkestränare.

Man ska ändå inte missförstå, Tähti 
kommer inte att lämna sin framgångsrika 
karriär i rullstol på bana i den närmaste 
framtiden, trots att studierna för yrkesträ-
narexamen som han avlägger vid idrottsin-
stitutet Kuortaneen Urheiluopisto redan är 
på slutrakan.

Trots att Tähti har varit på toppen redan 
över ett årtionde är han endast 32 år gam-
mal. I oktober deltar han i VM-tävlingarna i 
Doha och nästa år i de paralympiska spelen 
i Rio de Janeiro.

– De paralympiska spelen i Tokio 2020 
kunde vara en sådan gräns, att kroppen 
kanske efter det inte pallar för att hållas på 
toppen, bedömer Tähti.

Men i vilket fall som helst, träning intres-
serar. Enligt Tähti kunde exempelvis ett 
arbete som grentränare i paralympisk frii-
drott vid Finlands Friidrottsförbund vara 
ett meningsfullt alternativ i något skede.

På kursen för tränare i Kuortane har Tähti 
varit i gott sällskap med kurskamrater som 
bland andra längdhopparen Tommi Evilä, 
höjdhopparen Osku Torro, gångaren Ant-
ti Kempas och släggkastaren Merja Kor-
pela.

– Vi är ett gott team. Där har vi fört färg-
starka diskussioner om friidrott, säger Tähti 
med ett småleende.

Före sitt arbete som tränare har Tähti 
fortfarande mycket att sträva efter på ba-
nan. Hans dominans på 100 meter i klassen 
T54 har fortsatt ända sedan de paralympis-
ka spelen i Aten 2004, men för att kunna 
upprätthålla den dominerande ställningen 
krävs träning av alla krafter.

I Arbon i juni anslöt sig en femte man 
till klubben av idrottare som i T54-klas-
sen underskridit 14 sekunder, då Saichon 
Konjen, från Thailand, rullade sig till tiden 
13,98. Tähti vann tävlingen med en tid som 
var en tiondedels sekund bättre.

– I tävlingen kom han skrämmande nära. 
Å andra sidan är det bra med ytterligare 
motivation, konstaterar Tähti, som i de pa-
ralympiska spelen i London 2012 rullade 
sig till klassens världsrekord 13,63.

Förutom Tähti och Konjen har tiden 14 
sekunder i klassen T54 underskridits av 
Kenny van Weeghel från Holland, Liu 
Yang från Kina och Geoff Trappett från 

Leo-Pekka Tähti – Vägvisare
Australien.

Tähti har under sin karriär alltid lyckats 
vara i bästa form just under stortävlingar, 
i synnerhet i de paralympiska spelen. Trots 
att banan i Arbon i Schweiz är världens 
snabbaste bana när det gäller rullstol, har 
Tähti förbättrat världsrekordtiden i de pa-
ralympiska spelen i Peking och London. 
Det här är något som lovar gott inför VM-
tävlingarna i Doha i slutet av oktober och 
de paralympiska spelen i Rio nästa år.

I VM-tävlingarna som ordnas i Doha i Qa-
tar 22–31 oktober rullar Tähti åtminstone 
100 meter och 200 meter och eventuellt 
400 meter beroende på i vilken ordning 
sträckorna ordnas. Före sin huvudsträcka 
på 100 meter, vill Tähti inte trötta ut sig 
med ett banvarv.

Av sex klasser i rullstol på bana har täv-
lare i Tähtis T54-klass den lindrigaste han-
dikappgraden, vilket betyder att man i den 
här klassen också uppnår de snabbaste ti-
derna.

– Jag är världens snabbaste på rullstol, 
sammanfattar Tähti.

När Amanda Kotaja i Arbon den här 
sommaren rullade sig till ett nytt världsre-
kord för kvinnor i T54-klassen med tiden 
15,64, är den genom tiderna snabbaste 
mannen och kvinnan i rullstol på bana från 
Finland.

– Det är kanske något som medierna i 
Finland inte riktigt har fattat, säger Tähti.

Toni Piispanen innehar världsrekordet 
i T51-klassen på 100 meter. Henry Man-
ni närmar sig med god fart världstoppen 
i T34-klassen. I EM-tävlingarna i para-frii-
drott i Swansea 2014 placerade sig Finland 
faktiskt med sina 16 medaljer på femte 
plats i medaljtabellen. Av Finlands medal-
jer kom 10 i rullstol på bana.

Vi har tagit oss en lång väg framåt sedan 
Tähti började sin bana 1999. Vid de para-
lympiska spelen i Peking 2008 var björne-
borgaren faktiskt Finlands enda idrottare i 
rullstol på bana.
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Motionslandet Liikuntamaa, det största fin-
ländska presentationsevenemanget inom 
handikappidrott och handikappmotion, 
ordnas i samband med hjälpmedelsmässan 
Apuväline 2015 i mässcentret Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskus den 5–7 novem-
ber 2015. För hjälpmedelsmässan har reser-
verats mässcentrets stora A-hall, och E-hal-
len bredvid är reserverad för evenemanget 
Liikuntamaa, som ordnas av VAU.

I Liikuntamaa kan man bekanta sig med 
grenar inom handikappidrott och handi-
kappmotion och med anpassningar och 
redskap i över 30 presentationsmontrar. Det 
bästa med Liikuntamaa är att man också har 
möjlighet att själv testa nästan allt.

I centrum av Liikuntamaa finns som tidi-
gare mässans programarena, med evene-
mang under varje mässdag från tidig mor-
gon nästan till stängningsdags. Mässan är 
öppen på torsdag och fredag 9.00–17.00 
och på lördag 9.00–16.00.

Program i programarenan

Torsdag 5.11.
Konferencier Pekka Heikkinen
10.00 Det första valet av idrottare till de 
paralympiska spelen i Rio
Finlands Paralympiska kommitté
10.30 Paneldiskussion – ”Urheilijan pol-
ku” (idrottarens stig)
Deltagare: paralympisk vinnare i rullstol Toni 
Piispanen, rullstolsrugbyspelaren Anna Pa-
sanen och friidrottaren Ronja Oja.
11.00 De bästa i videotävlingen
11.15 Öppningsceremoni
Rallylydnad med assistenthund
Chef Reijo Juntunen, Aviris/Synskadades 
Centralförbund rf
Verksamhetsledare Riikka Juntunen, VAU
Verkställande direktör Marja Pihnala, Inva-
lidförbundet rf

Motionslandet i Tammerfors 5–7.11.
Utdelning av tillgänglighetspriset, verkstäl-
lande direktör Marja Pihnala, Invalidförbun-
det rf
12.00 Rehabilitering i dag och i framti-
den
Professor Aarne Ylinen, Helsingfors univer-
sitet
12.30 Ett levande hjälpmedel
Ledar- och assistenthundar
13.00 Handledning i god kontroll av rull-
stolen och trygg och säker assistans
Specialidrottsinstruktör Harri Ahtee och 
kamratstödsledare för rehabiliteringsklien-
ter Markku Poikela, Validia Kuntoutus (Vali-
dia rehabilitering)
13.30 Hjälpmedel, vårdinstrument, väl-
färdsteknologi… – ett virrvarr av be-
grepp
Utvecklingschef EM, ft Outi Töytäri, THL
14.00 Uppvisning i rullstolsdans
Finska rullstolsdansförbundet rf
14.30 Service av hjälpmedel och över-
vakning av servicen
Inspektör Tuomo Aarnikka, Valvira

Fredag 6.11.
Konferencier tv-hallåan Laura Ruohola
10.00 Utmaningstävlingar i unified-korg-
boll och rullstolskorgboll
Med på evenemanget dagens konferencier 
Laura Ruohola och stjärnidrottare från Tam-
merforsklubben Tampereen Pyrintö
10.30 Uppvisning i Taekwondo
Budokwai Taekwondo Show Team
11.00 HNS Eksote och Carea – principer 
för överlåtelse av hjälpmedel för medi-
cinsk rehabilitering i sjukvårdsområdena
Fysioterapeut, högre YH Pia Yli-Kankahila, 
HNS Hjälpmedelscentral
11.30 Ett levande hjälpmedel
Ledar- och assistenthundar, rallylydnad 
med assistenthund

12.00 Handledning i god kontroll av rull-
stolen och trygg och säker assistans
Specialidrottsinstruktör Harri Ahtee och 
kamratstödjare för rehabiliteringsklienter 
Markku Poikela, Validia Kuntoutus (Validia 
rehabilitering)
12.45 Panel – Hur påverkar den andras 
funktionsnedsättning parförhållandet
Panelen leds av redaktör Pirjo Kauppinen, 
i panelen medverkar licentiat i samhällsve-
tenskaper Sari Loijas, verkställande direktör 
Marja Pihnala, Invalidförbundet rf, ledande 
psykolog Jaana Sarajuuri, Validia rehabilite-
ring samt Minna och Mika Muukkonen
14.30 Uppvisning i Taekwondo
Budokwai Taekwondo Show Team
15.00 Uppvisning i rullstolsdans
Rullstolsdansare från Pirkanmaan pyörätuo-
litanssijat
15.30 Kom med och dansa!
Som instruktör för dansundervisningen ver-
kar tränaren i rullstol Jarno Jokela

Lördag 7.11.
Konferencier Duudsons Jarno “Jarppi” Leppälä
10.00 Sherborne motion med Jarppi!
Som instruktör verkar VAU:s Sherborne ut-
bildare Susa Miettunen
10.20 Utmaningstävling i rullstolsrugby
Med Jarppi och stjärnidrottare från Tam-
merforsklubben Tampereen Pyrintö
10.40 Handledning i att falla på rätt sätt
Suomen Judoliitto
11.00 Utdelning av pris i videotävlingen
11.30 Utdelning av VAU:s och SoveLi:s 
lärdomsprovsstipendier och prisbelö-
ning av VAU:s Hyvä Tyyppi (En god Typ)
12.00 Ett levande hjälpmedel
Ledar- och assistenthundar, rallylydnad 
med assistenthund
12.30 Interaktiv konsert med sånglek
Niina Bell med gitarrist
13.00 BlindSquare-appar och inomhus-
lokalisering
Verkställande direktör och chefsutvecklare 
Ilkka Pirttimaa, MIPsoft Oy
13.30 VM-tävlingar i Precisions-Ängri-
birds
Vem koras till historiens första världsmästa-
re i Precisions-Ängribirds? Kom och titta och 
heja eller delta själv!
14.00 Special Olympics - uppvisning i ryt-
misk gymnastik
14.20 Handledning i att falla på rätt sätt
Suomen Judoliitto
14.40 Utmaningstävling i goalball
Med Jarppi och stjärnidrottare från Tam-
merforsklubben Tampereen Pyrintö

Närmare information om Liikuntamaa: 
www.liikuntamaa.fi
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Los Angeles Galaxyssa ammatikseen jalkapalloileva Mika Väyrynen kävi tsemppaamassa Sisujengin miesten ja naisten jalkapallojoukkuei-
ta Special Olympics -kesämaailmankisoissa. Sanna Forsströmin (oik.) edustama naisten joukkue eteni lopulta turnauksen voittoon saakka.
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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

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

Tiina Siivonen
tapahtumakoordinaattori
puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi
- tapahtumien suunnittelu ja 
  toteutus
- koulutus
- esteettömyys
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KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA

XXXVII LASIKAUPUNKI-BOCCIA (JOUKKUE)
Riihimäen Seudun Invalidit ry järjestää XXXVII Lasikaupunki-Boccia 
-kilpailun lauantaina 17. lokakuuta 2015 klo 9.00 alkaen Riihimä-
en urheilutalolla (Pohjolankatu 6). Rekisteröityminen pelipaikalla al-
kaa klo 8.15.
Pelit järjestetään vähintään 6 joukkueen lohkoissa. Luokkien 1–3 hy-
vityspisteet käytössä.
Osallistumismaksu: 18 euroa/joukkue, maksetaan tilille FI84 5396 
0220 1324 51 (viiteteksti: LasikaupunkiBoccia 2015).
Ilmoittautumiset 14.10. mennessä: Rinvan kotisivujen kautta www.
rinva.fi tai sähköpostillaurheilu@rinva.fi
Lisätiedot: Raimo Peltonen, puh. 050 5899 540 tai Risto Järvenpää, 
puh. 050 5416 812
Omat sisäpallot ja mittatikut mukaan. Pelipaikalla mahdollisuus ruo-
kailuun. Ilmoita ruokailijoiden määrä.

IX TEUVA-BOCCIA (HENK.KOHT., PARI) 
Eläkeliiton Teuvan yhdistys/Bocciakerho järjestää yhdeksännen 
avoimen Teuva-Boccia -kilpailun lauantaina 17. lokakuuta 2015 klo 
9.00 alkaen Teuvan Yhtenäiskoulun liikuntasalissa (Porvarintie 49).
Sarjat: Yleinen ja naiset parikilpailuna, luokat 1–3 henkilökohtaisena 
kilpailuna, jossa on hyvityspisteet käytössä.
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari ja 10 euroa/henkilö, maksetaan 
tilille FI24 4730 6020 0851 28
Ilmoittautumiset 14.10. mennessä: Asko Saksa, puh. 0400 185 536, 
asko.saksa@gmail.com
Kilpailupaikalla on ruokailumahdollisuus ja lisäksi kahvia, makkaroi-
ta ja arpoja. Omat pallot mukaan.

KEILAILU

KEILACUP 2015–2016, 3. OSAKILPAILU 
Keilacupin kauden 2015–2016 kolmas osakilpailu järjestetään lauan-
taina 14. marraskuuta 2015 klo 10.00 alkaen Oulussa, Pelixir-keila-
hallissa (Tukkimiehentie 1, käynti sisäpihan kautta, hissillä 3. kerrok-
seen). Kilpailussa noudatetaan kauden 2015–2016 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E. Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa rataa 
vaihtamatta. Jokaisen luokan kolme parasta palkitaan.
Kilpailumaksu: 26 euroa/keilaaja, maksetaan 29.10. mennessä Ou-
lun Kehitysvammaisten Tuki ry:n tilille FI61 2231 1800 0081 25, viite-
numero 6130.
Ilmoittautumiset 29.10. mennessä: Marjo Juntunen, puh. 040 762 
0679, marjo.juntunen.fi@gmail.com. Ilmoittautumisesta on selvittä-
vä keilaajan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö tietoineen.
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus, keittolounas n. 10 euroa/
henkilö. Ruokailuun ilmoittautumiset 29.10. mennessä: marjo.juntu-
nen.fi@gmail.com. Ilmoitathan allergiat.

KEILACUP 2015–2016, 4. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2015–2016 neljäs osakilpailu järjestetään 11.–
12. joulukuuta 2015 Järvenpään keilahallissa (Vanha Yhdystie 11). 
Perjantaina 11.12. heitetään yksi kilpailuerä klo 11.00 alkaen. Kilpai-
lussa noudatetaan kauden 2015–2016 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E.
Osallistumismaksu: 27 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyksittäin 
27.11. mennessä tilille Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 
FI3310243000022180.
Ilmoittautumiset 27.11. mennessä: esamarti@kolumbus.fi
Lisätiedot: Esa Martikainen, puh. 040 700 1444. Ilmoittautumiset 
suoritettava yhdistyksittäin. Ilmoittautumisesta on selvittävä osallis-
tujan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Jälki-il-
moittautumiset eivät ole mahdollisia.

LENTOPALLO 

SPECIAL OLYMPICS UNIFIED 
-LENTOPALLOTURNAUS 
Special Olympics Unified-lentopalloturnaus järjestetään lauantai-
na 24. lokakuuta 2015 klo 12.00–17.00 Eurassa.
Unified-lentopallossa kehitysvammaiset pelaajat ja vammattomat 
Unified-partnerit pelaavat rinta rinnan samassa joukkueessa. Tur-
naukseen voivat ilmoittautua yksittäiset urheilijat ja partnerit, vaik-
ka aiempaa kokemusta Unified-lentopallosta ei olisi.
Ilmoittautumiset 9.10. mennessä ja lisätiedot: Eija Helander-Nie-
minen, puh. 040 715 3505

RATSASTUS 

SPECIAL OLYMPICS  
-JOUKKUEMESTARUUSKILPAILUT 
Huittisten Ratsastuskeskus järjestää ratsastuksen Special Olympics 
-joukkuemestaruuskilpailut sunnuntaina 1. marraskuuta 2015 klo 
10.00 alkaen Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Kanslia aukeaa klo 
9.00 ja sulkeutuu tunti kilpailujen päättymisen jälkeen.
Luokat: LUOKKA 1: Special Olympics, käyntiohjelma 1, LUOKKA 
2: Special Olympics, käyntiohjelma 2, LUOKKA 3: Special Olym-
pics, käynti-raviohjelma 1, LUOKKA 4: Special Olympics, käynti-ra-
viohjelma 2, LUOKKA 5: Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjel-
ma 1, LUOKKA 6: Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2, 
LUOKKA 7: K.N. Special
Unified-joukkuemestaruussäännöt: 1) Joukkueessa 4 ratsasta-
jaa, joista 2 kehitysvammaisia, 2) kehitysvammaisilla ratsastajilla 
ohjelmana vapaavalintaisesti Special Olympics -ohjelmat, 3) muil-
la joukkueen jäsenillä luokkana Luokka: K.N. Special lainahevosel-
la, 4) voittaja on joukkue, jonka yhteenlaskettu sijalukupistemäärä 
on pienin. Mikäli pistemääriä on samoja, sijoitus ratkeaa siten, että 
K.N. Specialissa suurimman yhteispistemäärän saanut on sijoituk-
sissa korkeammalla.
Ratsastaja voi osallistua kahteen luokkaan lainahevosella tai omal-
la hevosellaan.
Kilpailuissa noudatetaan Special Olympics -sääntöjä sekä SRL:n 
vammaisratsastussääntöjä soveltuvin osin. Ratsastajille suositel-
laan kuulumista SRL:n jäsenseuraan tai hänellä pitää olla SRL:n 
Green Card -kortti, joka kattaa myös ratsastuksessa mahdollisesti 
sattuvat tapaturmat.
Lainahevoset ovat pääasiassa ratsastuskoulun opetushevosia. Kil-
pailut ratsastetaan maneeseissa. Hevosten kokeilu ja verryttely ta-
pahtuvat myös maneeseissa.
Lainahevosluokissa hevoset arvotaan ja hevosta on mahdollisuus 
kerran vaihtaa. Ratsastajat saavat verrytellä hevosta 15 min ennen 
omaa suoritustaan.
Lähtömaksu 10 euroa/luokka, hevosvuokra 10 euroa/luokka. 
Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan. Palkintoina pokaalit ja 
ruusukkeet.
Ilmoittautumiset 28.10. mennessä Huittisten Ratsastuskeskuk-
seen, toimisto@rekikoski.fi, puh. 02 567 797.
Lisätiedot: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 02 567 797. Majoitus-
mahdollisuus, sis. aamupalan. Kilpailupaikalla puffetti ja maksulli-
nen ruokailumahdollisuus. Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee 
hänen tuoda avustaja mukanaan.
Majoitustiedustelut ja -varaukset: Huittisten Ratsastuskeskus, 
puh. 02 567 797, toimisto@rekikoski.fi
Kilpailujen tuomarina ja kilpailujen johtajana toimii Arto Rekikoski.
Perjantaina ja lauantaina pidetään valmennusleiri Huittisten Rat-
sastuskeskuksessa.
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Kalenteri 2015 loka-joulukuu
E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Lokakuu
10.10. Istumalentopallon Ykkössarjan 1. 
osaturnaus (L) Kotka 
10.10. Kyrönmaa-Boccia (pari, joukkue) 
(E, K, L, N) Isokyrö
14.–16.10. EKL:n SM-kilpailu (pari) (E, K, L, 
N) Virrat
17.10. IX Teuva-Boccia (henk.koht., pari) 
(E, K, L, N) Teuva
17.10. Salibandyn Special Olympics 
-miniturnaus (K) Vantaa
17.10. XXXVII Lasikaupunki-Boccia 
(joukkue) (E, K, L, N) Riihimäki
17.10. Keilacup 2015–2016, 2. osakilpailu 
(E, K, L, N) Vaasa
17.10. Sokkopingiscup 2015–2016, 2. 
osaturnaus (N) Kuopio
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
23.–24.10. Maalipallon mini-camp (N) 
Nastola
24.10. Special Olympics Unified-
lentopalloturnaus (K) Eura
24.–25.10. Maalipallon 1. SM-sarja- ja 
1-divisioonaturnaus (N) Nastola
26.10. VAU-työpaja 4a: Liikuntaa kaikille/
Ohjaajana toimiminen, Seinäjoki
30.10.–1.11. Keilailun 
koulutusviikonloppu (E, K, L, N) Kuortane

Marraskuu
1.11. Ratsastuksen Special Olympics 
-joukkuemestaruuskilpailut (K) Huittinen
2.11. VAU-työpaja 4b: Liikuntaa kaikille/
Pelit ja leikit tutuiksi, Seinäjoki
5.11. Liiku terveemmäksi esteettä 
-seminaari, Tampere
5.–7.11. Liikuntamaa-messutapahtuma, 
Tampere
6.–8.11. Maalipallon Super European 
Goalball League, 2. turnaus (N) Vilna, 
Liettua
7.11. VAU-työpaja 6: Avoimet ovet 
– ratkaisuja yhteiseen toimintaan, 
Tampere
10.–14.11. Naisten istumalentopallon 
EM-kilpailut (L) Podcetrtek, Slovenia
14.11. Keilacup 2015–2016, 3. osakilpailu 
(E, K, L, N) Oulu
14.–15.11. Maalipallon 2. SM-sarja- ja 
1-divisioonaturnaus (N) Lahti
14.–15.11. Unified-koripallon sarjojen 
yhteinen turnaus (K) Lohja
14.–15.11. Sähköpyörätuolisalibandyn 
1. SM- ja Finlandia-sarjaturnaus (L) Oulu
17.11. VAU-työpaja 5: Valmentaminen 
vammaisurheilussa, Masku
19.11. VAU-työpaja 4: Liikuntaa kaikille, 
Jyväskylä
19.–22.11. Sokkopingiksen European Top 
Twelve -turnaus (N) Haninge, Ruotsi
21.11. Istumalentopallon Ykkössarjan 
2. osaturnaus (L) Siilinjärvi
21.11. Boccian VI Moilas-turnaus (pari) 
(E, K, L, N) Pieksämäki

21.–22.11. Pyörätuolirugbyn 1. 
SM-sarjaturnaus (L) Lahti
21.–27.11. Down-urheilijoiden 
yleisurheilun IAADS MM-kilpailut (K) 
Bloemfontein, Etelä-Afrikka
24.–28.11. Liikuntavammaisten 
voimanoston EM-kilpailut (L) Eger, Unkari
25.11. Junior Games -syyskisat (E, K, L, N) 
Jyväskylä

Joulukuu
4.–6.12. Maalipallon Super European 
Goalball League, 3. turnaus (N) Espoo 
4.–6.12. Santa Claus 
-taitoluistelukilpailut (K) Tampere
6.–10.12. Kansainvälinen Special 
Olympics -judoturnaus (K) Pietari, Venäjä
9.–13.12. Sokkopingiksen Dutch Open 
-turnaus (N) De Ronde Venen, Hollanti
11.–12.12. Keilacup 2015–2016, 4. 
osakilpailu (E, K, L, N) Järvenpää
12.12. Istumalentopallon Ykkössarjan 
3. osaturnaus (L) Jämsä
12.12. Vilppula-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Mänttä-Vilppula
12.–13.12. Unified-koripallon 6A- ja 
6B-sarjojen turnaus (K) Espoo
18.–20.12. Lumilajien Special Olympics 
-valmennusleiri (K) Nastola
19.12. Unified-koripallon 7-sarjan 
turnaus (K) Helsinki
19.–20.12. Pyörätuolirugbyn 2. 
SM-sarjaturnaus (L) Helsinki
27.12. Boccian Välipäivä-turnaus
(henk.koht.) (E, K, L, N) Nokia

TAITOLUISTELU 

SANTA CLAUS -TAITOLUISTELUKILPAILU 
Varala-Tiimi järjestää 17. Santa Claus -taitoluistelukilpailut 4.–6. 
joulukuuta 2015 Tampereella, Hakametsän 2- ja 3-halleissa. Kilpai-
lujen yhteydessä järjestetään kansainvälinen Special Olympics -tai-
toluistelukilpailu yksinluistelijoille tasosarjoissa 1–6.
Tarkempi kilpailuaikataulu ja virallinen kilpailukutsu julkaistaan 
osoitteessa www.varalatiimi.fi lokakuussa.
Lisätiedot: kilpailusihteeri Arja Putila, arja-putila@gmail.com, puh. 
050 546 0937

LUMILAJIEN SPECIAL OLYMPICS  
-VALMENNUSLEIRI 
Kehitysvammaisten Special Olympics -hiihdon, -alppilajien ja -lu-
mikenkäilyn valmennusleiri järjestetään 18.–20. joulukuuta 2015 
Nastolan Liikuntakeskus Pajulahdessa. Leiri on avoin kaikille kehi-
tysvammaisille urheilijoille. Urheilija voi osallistua vain yhden lajin 
valmennukseen. Leirillä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien oh-
jauksessa. Tarvittaessa mukana voi olla oma avustaja.
Hinta: hiihto ja lumikenkäily 150 euroa/hlö (laskutetaan ennen lei-
riä, sis. majoitus, ruokailut, ohjaus ja vakuutus), alppilajit 200 euroa/
hlö (edellä mainittujen lisäksi sis. hissilippu) sekä lisäkustannuksena 

Kilpailujen tulokset löytyvät 
VAU:n verkkopalvelusta

lajeittain
(www.vammaisurheilu.fi). 

Tulokset ovat myös tilattavissa
kilpailujärjestäjältä tai 

VAU:n toimistolta.

välinevuokraus, jos ei omia.
Ilmoittautumiset 20.11. mennessä sähköisellä ilmoittautumislo-
makkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtu-
mia –> Tapahtumat vammaryhmittäin –> Kehitysvammaiset)
Lisätiedot: VAU, Elina Ahtiainen, elina.ahtiainen@vammaisurheilu.
fi, puh. 045 139 7373

LEIRIKUTSUJA
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KOULUTUKSET

VAU-TYÖPAJA 4A: 
LIIKUNTAA KAIKILLE/
OHJAAJANA TOIMIMINEN
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry järjestää kolmitunti-
sen VAU-työpaja 4a: Liikuntaa kaikille/Ohjaajana toiminen 
-koulutuksen maanantaina 26. lokakuuta 2015 Seinäjoel-
la.

VAU-työpajat on tarkoitettu mm. vammaisten henkilöi-
den kanssa työskenteleville, liikunnan ohjaamisesta kiin-
nostuneille, valmentajille ja urheiluseuratoimijoille, yhdis-
ty- kerho- ja vertaistoimijoille.

Työpaja 4a:n tavoitteet: 1) Osallistuja ymmärtää hyvä 
suunnittelun merkityksen liikuntatuokion toteutuksessa, 
2) Osallistujalla on perusvalmiudet jäsennellyn ja selkeän 
tuokion toteuttamiseen, 3) Osallistujalla on valmiuksia so-
veltaa toimintaa tarpeen mukaan, 4) Osallistuja hahmot-
taa inkluusion kirjo -ajattelumallin ja osaa soveltaa sitä 
käytäntöön.

Ilmoittautumiset 20.10. mennessä ja lisätiedot: info@
plu.fi 

VAU-TYÖPAJA 4B: 
LIIKUNTAA KAIKILLE/PELIT JA 
LEIKIT TUTUIKSI 
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry järjestää kolmitunti-
sen VAU-työpaja 4b: Liikuntaa kaikille/Pelit ja leikit tutuksi 
-koulutuksen maanantaina 2. marraskuuta 2015 Seinäjo-
ella.

VAU-työpajat on tarkoitettu mm. vammaisten henkilöi-
den kanssa työskenteleville, liikunnan ohjaamisesta kiin-
nostuneille, valmentajille ja urheiluseuratoimijoille, yhdis-
ty- kerho- ja vertaistoimijoille.

Työpaja 4b:n tavoitteet: 1) Osallistuja osaa ohjata eri-
laisia matalan kynnyksen pelejä ja leikkejä sekä motorisia 
harjoitteita, 2) Osallistujalla on käytännön valmiudet so-
veltaa toimintaa osallistujien tarpeiden mukaisesti.

Ilmoittautumiset 27.10. mennessä ja lisätiedot: info@
plu.fi

VAU-TYÖPAJA 6: 
AVOIMET OVET – RATKAISUJA 
YHTEISEEN TOIMINTAAN
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry järjestää VAU-työpaja 6: 
Avoimet ovet – ratkaisuja yhteiseen toimintaan -koulu-
tuksen lauantaina 7. marraskuuta 2015 klo 12.00–13.30 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Koulutus järjes-
tetään VAU:n Liikuntamaa-messutapahtuman yhteydessä. 
VAU-työpajat käsittelevät vammaisurheilun ja -liikunnan 
eri teemoja.

Koulutuksen kohderyhmä: Seurahallinto, valmentajat 
ja ohjaajat, kerhotoiminnan järjestäjät

Koulutuksen tavoitteet: 1) Osallistujalla on käsitys sii-
tä, miten eri tavoin seurassa/yhdistyksessä/kerhossa tms. 
voidaan huomioida vammaisten liikkujien osallistumis-
mahdollisuudet (erillinen erityisryhmä tai osaksi seuran 
olemassa olevia ryhmiä), 2) Osallistuja tietää, millaisia asi-
oita on hyvä huomioida erityisryhmää suunniteltaessa ja 
otettaessa vammaisia liikkujia mukaan seuran/yhdistyk-
sen/kerhon toimintaan, 3) Osallistujalla on käsitys siitä, 
millaisia erilaisia yhteistyömahdollisuuksia kannattaa poh-
tia ja mitä tukipalveluita toiminnan mahdollistamiseksi on 
tarjolla, 4) Osallistuja laatii konkreettisen ensi askeleiden 
suunnitelman seuransa tms. toiminnan ovien avaamisesta 
myös liikkujille, joilla on erityisen tuen tarve.

Ilmoittautumiset 25.10. mennessä ja lisätiedot: www.
vammaisurheilu.fi (Selaa tapahtumia –> Koulutukset ja 
kurssit –> VAU-työpajat)

VAU-TYÖPAJA 5: 
VALMENTAMINEN 
VAMMAISURHEILUSSA
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry järjestää kolmitun-
tisen VAU-työpaja 5: Valmentaminen vammaisurheilussa 
-koulutuksen tiistaina 17. marraskuuta 2015 klo 17.30–
20.30 Maskussa. VAU-työpajat käsittelevät vammaisurhei-
lun ja -liikunnan eri teemoja.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää 
yksilöllisen tarpeiden, edellytysten ja ratkaisujen merkityk-
sen vammaisurheilussa, osaa ottaa huomioon vammaisur-
heilun erityispiirteitä kokonaisvaltaisessa valmennuksessa 
sekä on käsitys siitä, kuinka vammaisurheilun valmennuk-
sessa hyödyllisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää myös vam-
mattomien valmennuksen puolella.

Koulutus on maksuton Turun, Kaarinan, Liedon, Mas-
kun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Raision, 
Ruskon, Sauvon yhteistyökuntien rekisteröityjen urheilu- 
ja liikuntaseurojen jäsenille.

Ilmoittautumiset 3.11. mennessä ja lisätiedot: www.
vammaisurheilu.fi (Selaa tapahtumia –> Koulutukset ja 
kurssit –> VAU-työpajat)


