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Pääkirjoitus

Mitä merkitystä on 
yhdenvertaisuudella?
Virallisen määritelmän mukaan yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ih-
miset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, 
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, 
poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, ter-
veydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä 
syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten synty-
perä tai ihonväri eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, 
saada työtä tai erilaisia palveluja. Perusoikeudet kuuluvat kaikille.

Liikunta on yksi niistä perusoikeuksista, jotka kuuluvat kaikille. Liikuntajärjestöjen toi-
minta-avustuksen myöntävä opetus- ja kulttuuriministeriö on lisännyt uudeksi avus-
tuskriteeriksi järjestön yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelma on ensimmäinen 
näkyvä ja yhteinen toimenpide kohti yhä avoimempaa liikuntakulttuuria. Yhdenvertai-
suussuunnitelmien tekeminen on näkynyt VAU:n toimistolla muiden lajiliittojen esittä-
minä kysymyksinä siitä, miten eri tavoin vammaiset henkilöt voidaan ottaa mukaan la-
jien toimintaan. Vaikka tiedän, että suunnitelmista on pitkä matka tekoihin, uskon, että 
näiden suunnitelmien myötä yhä useampi liikuntajärjestöissä toimiva tunnistaa oman 
lajinsa mahdollisuuksia toimia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla.

Samaan aikaan yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemisen kanssa liikuntapolitiikan 
saralla on tapahtunut muutakin. Pitkään toiminut valtion liikuntaneuvoston erityislii-
kunnan jaoston toimikausi päättyi ja uuden liikuntalain ja liikuntaneuvoston myötä ni-
mettiin uusi jaosto, jonka toimintaan kuuluvat liikuntakulttuurin tasa-arvoa ja yhden-
vertaisuutta edistävät asiat. Neuvoston uusi työntekijä Toni Piispanen pääseekin nyt 
näköalapaikalle vaikuttamaan suomalaiseen liikuntakulttuuriin.

Itselleni yhdenvertaisuus on tekoja ja arkisia valintoja. VAU:ssa yhdenvertaisuutta on 
opeteltu toimimalla ”yhdessä ja erikseen” -periaatteella. Erillinen, vertaispohjainen toi-
minta on tärkeää, mutta samalla voimme hyötyä myös yhteisestä tekemisestä. Nyt on 
meidän vuoromme kertoa muille kokemuksista ja kannustaa yhteiseen tekemiseen.

Ollaan yhdessä viemässä suomalaista liikuntakulttuuria kohti yhdenvertaisuutta.

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Teema

Remes oli 24-vuotias, kun hän sai fluns-
san, joka ei ottanut parantuakseen. Re-
mekselle oli tehty lapsena pallolaa-
jennus sydämeen, mistä johtuen hän 
tiesi hakeutua lääkäriin aina ollessaan 
kipeä. Pallolaajennus oli tehnyt sydä-
mestä herkän.

Nuorelle naiselle suositeltiin tois-
tuvasti lyhyttä kipulääkekuuria ja tar-
kemmat tutkimukset jäivät tekemättä. 
Kun tutkimuksiin lopulta ryhdyttiin, 
flunssana alkanut tulehdus oli ehtinyt 
sydänläppään. Sydän leikattiin, mut-
ta leikkausta seuranneena yönä se ro-
mahti. Kymmenen päivää myöhemmin 
Remekselle tehtiin sydämensiirto.

Viisi vuotta leikkauksen jälkeen Re-
mes osallistui sydän- ja keuhkosiirrok-
kaiden EM-kilpailuihin yleisurheilussa. 
Kotiin palatessaan urheilijalla oli mu-
kanaan kolme kultamitalia.

– En ole koskaan ajatellut, että mi-
nulla olisi syytä olla katkera siitä, että 
kohdalleni osui hoitovirhe. Miksi olisin 

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Harvinaisen

HYVÄ SYDÄN

katkera, kun todellisuudessa elän tällä 
hetkellä unelmaani, Remes toteaa.

Pitkä tie huipulle
Tie Euroopan huipulle ei ole ollut suo-
ra. Sydämensiirron jälkeen kuntoutu-
minen oli aloitettava lähes tyhjästä, sil-
lä pitkä sairaalajakso oli surkastuttanut 
lihakset. Remeksen oli ensin opittava 
istumaan ja sitten kävelemään.

Remeksen ollessa sairauslomalla hä-
nen silmiinsä osui lehtijuttu kahva-
kuulajumpasta, joka kuulosti juuri sil-
tä, mitä Remes tarvitsi. Konsultoituaan 
lääkäriä Remes ilmoittautui asuinpaik-
kakuntansa kahvakuulatreeneihin.

– Olisin voinut jäädä sairaaksi, mutta 
sille ei ollut tarvetta. Minulle tehtiin jo 
sairaalassa selväksi, että urheilu on pa-
rasta lääkettä.

Kahvakuulatreenien vetäjästä tuli 
myöhemmin Remeksen henkilökoh-
tainen valmentaja, ja yhdessä kaksik-
ko aloitti yleisurheilun treenaamisen ja 

uuteen sydämeen tutustumisen.
– Suonet on mahdollista yhdistää 

leikkauksessa, mutta hermotusta ei 
sydämensiirroissa voi säilyttää, Remes 
kertoo.

Hermotuksella viitataan muun mu-
assa sydämen sykettä sääteleviin her-
mostoihin, jotka ovat sydämen toi-
minnasta autonomisia. Sydämen 
hermotuksen ansiosta keho reagoi 
fyysiseen rasitukseen esimerkiksi nos-
tamalla sykettä. Hermotuksen ollessa 
rikki sydän ei pysy kehon toiminnan 
mukana.

– Aloitin treenaamisen juoksemalla 
ja sykkeeni pysyi pitkään leposykkeen 
tasolla. Sitten yhtäkkiä sykkeeni saattoi 
nousta maksimiin eikä tullut alas, vaik-
ka pysähdyin.

Hermotuksen todettiin olevan men-
nyttä, mutta Remes ei antanut asian 
olla, vaan jatkoi sydämen totuttamista 
liikkeeseen. 100 metrin juoksuista tuli 
400-metrisiä ja 15 minuutin lenkeistä 

Marjo Remeksellä on kahdet syntymäpäivät 
vuodessa – ensimmäiset ovat hänen omansa ja 

toiset hänen sydämensä. 
Sydän täytti tänä vuonna kuusi.
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Sydämensiirron kuusi vuotta sitten saanut 
Marjo Remes kantaa rintakehäänsä halko-
vaa arpea ylpeydellä. ”Arpi on minun tari-
nani”, Remes sanoo.
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Teema

puolituntisia. Nykyään Remes saattaa 
juosta puolitoista tuntia. Kun Remes 
pysähtyy, syke kääntyy laskuun.

Urheilu elinsiirron jälkeen vaatii en-
nen muuta kärsivällisyyttä niin harjoi-
tuksissa kuin harjoitusten välissä. Re-
meksen syömä hylkimisenestolääkitys 
hidastaa solujen uusiutumista ja siten 
myös lihasten kasvua. Kehitys on hi-
dasta, mutta toiston avulla tasaista.

– Tieteellistä tutkimusta elinsiirtour-
heilijoista ei oikeastaan ole, Remes to-
teaa.

Täyttääkseen tämän aukon Remes 
on aloittanut oman tietopankkinsa ke-
räämisen.

– Kerään tietoa, jottei jokaisen tarvit-
sisi kulkea yhtä pitkää tietä kuin minun.

Elämässä kiinni
Sydän oli vain yksi asia, joka joutui elin-
siirron yhteydessä muuttumaan. Sairaus-
loman jälkeen Remes vaihtoi työtä va-
rastolla toimistotyöksi. Nuorella naisella 
ei kuitenkaan kestänyt kauan huomata, 
ettei näyttöpäätetyö soveltunut hänelle. 
Nyt Remes opiskelee hierojaksi ja työs-
kentelee personal trainerina – työssä, 
josta hän ennen uskalsi vain haaveilla.

Tällä hetkellä Remes treenaa kesällä 
2016 Vantaalla järjestettäviin elinsiirtour-
heilijoiden EM-kisoihin. Remes ei lähde 

kisoihin niinkään puolustaakseen kulta-
sijoituksiaan, vaan ylittääkseen itsensä. 
Uuden sydämen kanssa urheilemisesta 
on vielä paljon opittavaa, mutta onnek-
seen Remes on säännöllisissä seuranta-
tarkastuksissa saanut kuulla, että hänen 
sydämensä on harvinaisen hyvä.

Vaikka Remes elää kaikkea muuta kuin 
sairaan elämää, hän kantaa rintakehäs-
sään merkkiä siitä, ettei elämä ole aina 
itsestä kiinni.

– Ihminen syyllistyy helposti elämään 
sitten kun -elämää. Elinsiirron myötä mi-
nulle tuli konkreettisesti selväksi, että sitä 
sitten kun -hetkeä ei välttämättä kos-
kaan tule..

Marjo Remes on aktiivinen toimija Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:ssä ja toimii myös Helsingin Meilahden sairaalan OLKA-poti-
lastukipisteessä vapaaehtoisena. ”Elinsiirtoa odottaville potilaille suurin helpotus on usein yksinkertaisesti nähdä, kuinka normaalia 
elämää elän”, Remes toteaa.
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Kolumni

Olemme hyviä. Olemme maailmanmestareita, kolminkertai-
sia. Ampumahiihdossa ja parikeilailussa. Euroopan mestarei-
ta ampumajuoksussa. Olemme myös onnellisia viimeisten 
sijojen haltijoita, moninkertaisia.

En harrastanut urheilua ennen tuttavuuttani Sylvesteriin, 
uuteen maksaani. Liikuin kyllä omaksi iloksi ja mielenvirkis-
tykseksi. Pelasin työkavereiden kanssa lentopalloa ja sulka-
palloa, kävin jumpissa ja ulkoilutin koiraa. Nyt kun yhteiseloa 
Sylvesterin kanssa on takana pian 21 vuotta, on kokemusta 
erilaisista lajeista ja vammaiskilpaurheilusta kertynyt viimei-
sen kymmenen vuoden ajalta.

Kokemukseni liikkumisen ilosta ja urheilun hurmasta on 
suorastaan räjäyttänyt pääni. Olen uskaltanut ylittää itseni 
ja kokeilla uusia lajeja. Lajeja, joiden pariin en ikinä uskonut 
päätyväni, saati kilpailevani niissä. Kuten ampumahiihto tai 
kiekonheitto, korkeushyppy tai 1500 metrin juoksu. Kilpau-
rani on vaatinut rimakauhun ja asepelon selätystä, uskoa ja 
päättäväisyyttä harjoitella juoksua, mihin kroppa ei meinaa 
millään taipua. Keilailulle olen menettänyt sydämeni, ja sii-

nä toivon jonakin päivänä olevani oikeasti hyvä. Eniten olen 
joutunut työstämään kilpailuviettiäni ja herättelemään voi-
tontahtoani. Usein ne ovat vieläkin hukassa. Olen silti oppi-
nut voittamaan itseni. Ja teen sen joka kerta astuessani läh-
töviivalle, olipa laji mikä tahansa.

Nyt liikun ja urheilen, koska voin ja pystyn, silkasta liikku-
misen ilosta. Samalla pysyn paremmassa kunnossa. Suure-
na motivaattorina ovat myös kisamatkat ympäri maailmaa. 
Usein mukanani on osa perhettäni, tärkeintä tukijoukkoani. 
Se yhteisöllisyys, vertaisuus ja me-henki, mikä ryhmällämme 
on, on jotain elämää suurempaa. Olen saanut paljon uusia 
ystäviä ympäri Suomea ja maailmaa.

Ensi kesänä tiedossa on EM-kotikisat Vantaalla. Lajeista en 
vielä tiedä, mutta kun viivalle astun, teen sen Sylvesterin – ja 
kaikkien luovuttajien – kunniaksi. Ja olen onnellinen osalli-
suudestani, olipa sijoitukseni ensimmäinen tai viimeinen.

TARJA SAVOLAINEN
ELINSIIRTOURHEILIJA

Minä, Sylvesteri ja urheilu

KUVA: NINA JAKONEN
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Teema

Isä Stefan voitelee ja huoltaa sukset, äiti Anja huoleh-
tii ruokavaliosta ja isosisko Ida kannustaa. Munuais-
siirron saaneella Eric Lillqvistillä on koko perheen tuki 
kilpahiihtoharrastukselle.

TEKSTI JA KUVAT: JOHAN SVENLIN

Eric Lillqvist jahtaa pokaaleja

Pedersöressä Pohjanmaalla urheilupe-
rinteet elävät vahvana erityisesti hiih-
dossa ja juoksussa. Eric Lillqvist herätti 
huomiota jo osallistuessaan ensimmäi-
sen kerran hiihtokilpailuihin 5-vuotiaa-
na Fagerbackassa.

– Hänen lahjakkuutensa oli nähtä-
vissä hyvin varhain. Ihmiset ihmetteli-
vät Ericin vauhtia ja tyyliä, ja ladun reu-
nalla puhuttiin, että pojasta tulee hyvä 
hiihtäjä, isä Stefan Lillqvist muistelee.

Ja oikeassahan he olivat. Ericin huo-

neessa olevaan palkintokaappiin on 
kerätty hiihtokilpailuista kertyneet pal-
kinnot. 15-vuotias Eric on voittanut po-
kaaleja ja mitaleita kymmenistä kilpai-
luista ja palkintopallilla seisominen on 
käynyt tutuksi.

– Aina 14-vuotiaaksi asti hän oli usein 
kärjessä, mutta viimeisen kahden kau-
den aikana kilpailu on koventunut. 
Enää ei riitä, että harjoittelee 10–12 
tuntia viikossa. Jos lisäksi hemoglo-
biiniarvo on 115 paikkeilla, on vaikea 

pysyä vauhdissa mukana sellaisessa 
kestävyyslajissa kuin hiihto, äiti Anja 
Lillqvist kertoo.

Harjoittelu tuo 
hyvinvointia
On yksi asia, joka jarruttaa Ericin ke-
hitystä suhteessa samanikäisiin kil-
patovereihin. Ericin syntyessä hänel-
lä havaittiin tukkeuma virtsaputkessa. 
Tukkeuman seurauksena munuaiset 
vaurioituivat. Leikkaushoitojen jälkeen 
Eric oli dialyysihoidossa kotona ja 
odotti uutta munuaista elinsiirtojonos-
sa.

Odotus päättyi Ericin ollessa vuoden 
ja kymmenen kuukauden ikäinen. Sil-
loin tuli tieto, että munuainen on löy-

Hiihto on Eric Lillqvistin ykköslaji, mutta hän on kilpaillut myös yleisurheilussa.
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tynyt. Uusi munuainen on toiminut hy-
vin, mutta vaatii jatkuvaa huolellista 
lääkitystä. Eric syö tällä hetkellä noin 
85 pilleriä viikossa. Lääkkeet vaikut-
tavat veriarvoihin ja vastustuskykyyn, 
jotka ovat huippu-urheilijalle keskeisiä 
ominaisuuksia.

– Tavallinen flunssa on Ericille ko-
vempi kuin tavalliselle ihmiselle, jonka 
flunssa kestää 3–4 päivää. Ericin fluns-
sa voi kaataa sänkyyn 5–6 päiväksi, 
kuvaa Anita, joka on koulutukseltaan 
ravintoteknikko ja työskentelee kun-
nassa ruokapalvelupäällikkönä.

Anja on vuosien aikana suunnitel-
lut huolellisesti Ericin ruokavalion, jot-
ta hän saisi tarpeeksi ravintoaineita ja 
energiaa jaksaakseen harjoitella. Onni 
on, että lähistöllä on maatila, josta on 
saatu tuoretta maitoa raakamaitopan-
nukakkuun, jossa on paljon proteiine-
ja.

– Usein elinsiirron saaneet henkilöt 
kärsivät ruokahaluttomuudesta ja siksi 
ruoan ravintoarvon on hyvä olla mah-
dollisimman korkea. Tapaamamme 
lääkärit ovat todenneet, että fyysinen 
harjoittelu ja urheilu ovat myötävaikut-
taneet siihen, että Eric voi hyvin. Kiitos 
aktiivisen harjoittelun, hänellä on vah-
va luusto ja hyvä aineenvaihdunta, 
Anja toteaa.

Koko perheen harrastus
Isä Stefan on huolehtinut suksien voi-
telusta ja kuljettanut Ericin päivittäin 
harjoituksiin 20 kilometrin päähän. 
Isosisko Ida on kannustanut ladun reu-
nalla.

– Harjoitukset ja kilpailut vievät pal-
jon aikaa ja talviaikaan perheen vapaa-
aika pyörii lähes kokonaan hiihdon 
ympärillä, myöntää Stefan.

Eric on kuulunut IK Falkenin nuoriso-
ryhmään, joka on kutistunut tusinasta 
puoleen tusinaan nuoreen hiihtäjään. 
Alkavalla kaudella Eric harjoittelee it-
senäisesti ja keskittyy ensisijaisesti 
koulunkäyntiin. Peruskoulun jälkeen 

haaveissa ovat jatko-opinnot ammat-
tikoulussa.

– On tärkeää, että on hyvä todistus, 
jotta pääsee haluamalleen linjalle. Ha-
luan opiskella sähköasentajaksi, koska 
se vaikuttaa minusta mielenkiintoisel-
ta ja työllistymismahdollisuudet ovat 
hyvät, Eric selventää.

Kilpailuja alkavalla kaudella tulee 
olemaan vähemmän, mutta VAU:n SM-
kisat ovat suunnitelmissa, koska koke-
mukset vuoden 2014 kisoista Hollolas-
sa ja vuoden 2015 kisoista Lahdessa 

Eric Lillqvist elää tavallista nuoren elä-
mää, jos ei huomioida suurta harjoitte-
lumäärää, lääkkeitä ja säännöllisiä sai-
raalakäyntejä.

olivat positiviisia. Eric voitti kultaa sekä 
sprintistä että 2,5 kilometrin perintei-
sellä alle 20-vuotiaiden sarjassa.

Kilpailumahdollisuudet elinsiirtour-
heilun puolella ovat tällä hetkellä sel-
vityksen alla. Elinsiirron saaneiden tal-
vilajien MM-kilpailuille ei ole löytynyt 
järjestäjiä, joten ainakin vuoden 2016 
kisat jäävät järjestämättä. 

– Olen vielä liian nuori osallistumaan 
talvilajien MM-kilpailuihin, mutta il-
man muuta olisi hienoa jonain päivänä 
asettua lähtöviivalle, toteaa Eric..
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Suomalaisen elinsiirtourheilun historia kulkee luon-
nollisesti käsi kädessä Suomessa tehtyjen elinsiirtojen 
historian kanssa. Ensimmäinen munuaisensiirto teh-
tiin Suomessa joulukuussa 1964, mutta ne yleistyivät 
vasta 1970-luvulla. Fyysisen kunnon ylläpito on elin-
ehto elinsiirron jälkeen, joten kuntoliikunnan tärkeyt-
tä on painotettu niin pitkään kuin elinsiirtoja on tehty. 

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

Elinsiirtourheilun 
värikäs historia

1970-luvun lopulla heräsi Iso-Britan-
niassa ajatus siitä, että elinsiirron saa-
neiden kesken voisi järjestää orga-
nisoidumpaa urheilutoimintaakin. 

Ensimmäiset elinsiirron saaneiden 
kansainväliset urheilukilpailut järjes-
tettiin Iso-Britannian Portsmouthissa 
vuonna 1978.

Ensimmäisellä kerralla kisoissa oli 
mukana osallistujia Iso-Britanniasta, 
Ranskasta, Saksasta, Kreikasta ja Yh-
dysvalloista. Kun kisat järjestettiin seu-
raavana vuonna uudestaan samassa 
paikassa, oli mukana jo kolme urhei-
lijaa Suomestakin. He olivat munuais-
siirron saaneita, sillä muita elinsiirtoja 
ei Suomessa vielä tuossa vaiheessa ol-
lut tehty.

1980-luvulla kansainvälinen kilpai-
lutoiminta vakiintui ja MM-kilpailut 
lähtivät kierrokselle muihin Euroopan 
maihin, Yhdysvaltoihin ja jopa Singa-
poreen. World Transplant Games Fe-

Elinsiirron saaneiden ja dialyysissa olevien talvilajien MM-kilpailut järjestettiin vuonna 2008 Rovaniemellä.
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deration (WTGF) perustettiin vuonna 
1987. Suomalaisurheilijoita osallistui 
niin MM-kilpailuihin kuin vuodesta 
1982 lähtien järjestettyihin Pohjois-
maiden välisiin kilpailuihin.

80-luvulla Suomessa tehtiin ensim-
mäinen maksansiirto (1982), ensim-
mäinen sydämensiirto (1985) ja en-
simmäinen sydän-keuhkosiirto (1988). 
Ensimmäiset sydän- ja keuhkosiir-
rokkaiden EM-kilpailut järjestettiin 
vuonna 1989 Hollannissa. Seuraavana 
vuonna Pariisissa järjestetyissä kisoissa 
oli mukana jo ensimmäinen suomalai-
nenkin, tosin samana vuonna peruste-
tun Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE 
ry:n siitä mitään tietämättä.

SYKE lähetti ensimmäistä kertaa 
joukkueen – 9 kilpailijaa – vuoden 
1991 EM-kilpailuihin Lontooseen. Seu-
raavana vuonna Hollannissa Suomesta 
oli jo isompi parinkymmenen urhei-
lijan joukkue. Hollannin kisoissa Suo-
mi sai järjestettäväkseen vuoden 1994 
EM-kilpailut.

Suomalaiset olivat vahvasti mukana 

eurooppalaisen sydän- ja keuhkosiir-
rokkaiden järjestön synnyssä, sillä Eu-
ropean Heart and Lung Transplant Fe-
deration (EHLTF) perustettiin vuonna 
1994 Helsingissä, Espoon isännöimien 
sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kil-
pailujen yhteydessä.

Kaksien kisojen 
järjestelmä
Yleiset elinsiirron saaneiden ja dialyy-
sissa olevien EM-kilpailut näkivät päi-
vänvalon vuonna 2000 Kreikan Atee-
nassa, sen jälkeen kun oli perustettu 
kattojärjestö European Transplant and 
Dialysis Sport Federation (ETDSF).

– Siinä oli vähän vihamielisen nur-
kanvaltauksen makua, kun sydän- ja 
keuhkosiirrokkailla oli jo omat EM-kil-
pailunsa, kertoo sydän- ja keuhkosiir-
rokkaiden Euroopan järjestöä perusta-
massa ollut SYKE ry:n toiminnanjohtaja 
Ilkka Vass.

Maailmanmestaruustasolla on elin-
siirron saaneille ollut alusta alkaen vain 
yhdet kisat, joissa kaikki elinsiirron saa-

neet kilpailevat yhdessä sarjassa. Niis-
säkin sydän- ja keuhkosiirrokkaita on 
hiertänyt hieman se, ettei kisoissa ote-
ta huomioon eri elinsiirtojen saanei-
den henkilöiden eroja suorituskyvyssä.

– Jos se vuosituhannen vaihteen 
yleisten EM-kilpailujen perustamisvai-
he olisi hoidettu siten, että lähdetään 
perustamaan yhteiset kisat, joissa on 
omat sarjat eri elinsiirtoryhmille, olisi 
yhteistyölle ollut paremmat edellytyk-
set. Nyt heidän suhtautumisensa oli 
vähän arrogantti: ”Tehän voitte koska 
tahansa liittyä meihin”, Vass muistelee 
käytyjä keskusteluja.

Yksittäisiä sydän- ja keuhkosiirron 
saaneita on Suomestakin osallistunut 
myös yleisiin EM-kilpailuihin, mutta 
käytännössä yleisissä EM-kilpailuissa 
ovat urheilleet pääasiassa munuais- ja 
maksasiirron saaneet.

Heinäkuussa 2016 Vantaalla molem-
pien järjestöjen kisat järjestetään sa-
manaikaisesti, mutta kyseessä ovat 
edelleen erilliset kisat.

– Vantaan kisat ovat ensimmäinen 

Asko Räsänen on vuonna 1998 tehdyn 
munuaisensiirron jälkeen osallistunut 
lukuisiin elinsiirron saaneiden arvokil-
pailuihin.
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askel yhdistymisen suuntaan, toteaa 
Munuais- ja maksaliiton puheenjoh-
taja ja pitkän linjan elinsiirtourheilija 
Asko Räsänen. Hän veikkaa EM-kilpai-
lujen yhdistymisen venyvän kuitenkin 
seuraavalle vuosikymmenelle.

Kohti suurempia 
kokonaisuuksia
Resurssit ovat olleet koko ajan voimak-
kaasti kotimaista elinsiirron saaneiden 
liikunta- ja urheilutoimintaa rajoittava 
tekijä. Niinpä Munuaistautiliitto (nykyi-
nen Munuais- ja maksaliitto) sekä Sy-
dän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE löivät 
voimansa yhteen perustaessaan yh-
teisen liikuntajärjestön, Suomen Tran-

splantaatioliikunnan liitto ry:n vuonna 
1994.

– Samaan aikaan kun anoimme ope-
tusministeriöltä tappiotakuita vuoden 
1994 Espoon EM-kilpailuille, Munuais-
tautiliitto haki avustusta vuoden 1993 
Vancouverin MM-kilpailuihin osallis-
tumiseen. Ministeriöstä sanottiin, että 
vielä tämän kerran saatte erilliset tuet, 
mutta seuraavalla kerralla teidän olisi 
hyvä tulla yhdessä, Ilkka Vass muiste-
lee.

Suomen Transplantaatioliikunnan 
liiton – joka sittemmin nimettiin Elin-
siirtoväen liikuntaliitoksi – aikakautta 
90-luvun puolivälistä 2000-luvun en-
simmäisen vuosikymmenen loppuun 

voi pitää suomalaisen elinsiirtourhei-
lun ja -liikunnan kulta-aikana, vaikka 
liikuntaliiton resurssit pienet olivat-
kin. Työntekijöitä oli vain yksi ja hän-
kin päätoiminen vasta liiton viimeisinä 
vuosina.

1990- ja 2000-luvuilla Elinsiirtoväen 
liikuntaliitto järjesti kesä- ja talvipäiviä, 
joiden yhteydessä kilpailtiin useiden 
lajien mestaruuksista. Asko Räsänen 
muistelee, että parhaimmillaan liikun-
taliiton 10-vuotisjuhlavuonna 2004 
Joensuussa osallistujia kesäpäivillä oli 
pari sataa.

Suomalaisurheilijoita on osallistunut 
hyvällä menestyksellä kaikkiin talvilaji-
en MM-kilpailuihin, joita on järjestetty 
vuodesta 1994 lähtien. Elinsiirtoväen 
liikuntaliiton yksi kohokohdista olivat 
vuonna 2008 Rovaniemellä järjestetyt 
talvilajien MM-kilpailut.

Elinsiirtoväen liikuntaliiton taru päät-
tyi vuonna 2009, kun se yhdistyi Suo-
men Invalidien Urheiluliiton, Suomen 
Kehitysvammaisten Liikunnan ja Ur-
heilun sekä Näkövammaisten Keskus-
liiton liikuntatoimen kanssa Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:ksi.

– Kyllähän se herätti silloin aika voi-
makasta keskustelua. Meillä oli vaihto-
ehtona myös säilyä erillisenä järjestö-
nä, mutta sellaisella sivulausekkeella, 
että tuolloin valtionapu on aina har-
kinnanvaraista, Vass sanoo.

Periaatteessa resursseja on nyt käy-
tössä enemmän, mutta kesä- ja tal-
vipäivät ovat poistuneet kalenterista 
eikä eri vammaryhmien yhteisiin SM-
kilpailuihin ole lähtenyt entisiä määriä 
elinsiirron saaneita urheilijoita. Omia 
valmennusleirejä on järjestetty, mutta 
ne eivät ole keränneet kuin aktiivisim-
mat urheilijat yhteen. 

Vaikein asia elinsiirtoväelle on ollut 
löytää oma paikkansa vammaisurhei-
lujärjestön alaisuudessa, vaikka myön-
teistä kehitystä on tämän suhteen ta-
pahtunut.

– En minä koe olevani vammaisur-
heilija. Jos niin sanotaan, niin korjaan 
sen kyllä. Hallinnollisesti olemme vam-
maisurheilun alla, mutta identiteetti 
on irrallinen vammaisurheilusta, Räsä-
nen linjaa.

– Tämän mukaan kuitenkin täytyy 
elää. Se on suuntaus kaikkialla yhteis-
kunnassa, että mennään yhä suurem-
piin kokonaisuuksiin, hän jatkaa..

Ilkka Vassille tehtiin sydämensiirto vuonna 1989. Hän on Sydän- ja keuhkosiirrokkaat 
SYKE ry:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja.
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Elinsiirtourheilua ei muualla maailmassa tyypillisesti 
rinnasteta vammaisurheiluun, kuten Suomessa on orga-
nisaatiotasolla tehty. Useimmissa maissa elinsiirtourhei-
lu on elinsiirtojärjestöjen alaisuudessa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA , NINA NORDLUND

Tasapainoilua identiteetin ja 
rahoituksen välillä

John Loftusin (kesk.) edustaman Irlannin ja Mauri Kuotolan (vas.) edustaman Suomen 
elinsiirtourheilun organisoitumisessa on merkittäviä eroja.

Näin on esimerkiksi Irlannissa, jossa Irish 
Kidney Association (IKA), eli maan munu-
aissiirron saaneiden ja dialyysissa olevien 
asiaa ajava järjestö on jo pitkään vastan-
nut myös maan elinsiirtourheilusta ja -lii-
kunnasta.

– Urheilu- ja liikuntatoimintamme on 
avoin kaikille elinsiirron saaneille, vaik-
ka muu toimintamme keskittyy munu-
aissiirron saaneisiin ja dialyysissa oleviin, 
kertoo Colin White, Irish Kidney Associa-
tionin työntekijä, joka on myös Euroopan 
elinsiirtourheilujärjestön ETDSF:n sihtee-
ri.

IKA lähettää joukkueen elinsiirron saa-
neiden ja dialyysissa olevien EM-kilpailui-
hin ja MM-kilpailuihin sekä muihin kan-
sainvälisiin elinsiirtourheilukilpailuihin 
lukuun ottamatta sydän- ja keuhkosiir-
rokkaiden EM-kilpailuja, joista vastaa Iri-
sh Heart & Lung Transplant Association.

Samanlainen malli oli Suomessakin 
käytössä vuoteen 1994 saakka, jolloin 
elinsiirtojärjestöt perustivat yhteisen lii-
kuntajärjestön. Syynä tähän oli rahoitus, 
joka hiertää Irlannissakin.

– Saimme ennen rahaa terveysminis-
teriöltä urheilu- ja liikuntatoimintaam-
me, mutta emme saa enää. Urheiluun ja 
liikuntaan jyvitettyjä julkisia tukia emme 
ole koskaan saaneet, White kertoo.

IKA:ssa liikunta on nähty niin tärkeänä 
osana elinsiirron saaneen ihmisen elä-
mää, että toimintaa tuetaan järjestön 
rahoista. Tämä on yleinen malli euroop-
palaisessa elinsiirtourheilussa. Elinsiir-
tourheilijoille ei ole erityisen luontevaa 
identifioida itseään vammaisurheilijoik-
si, joten organisaatiotasollakin kyse on 
suurilta osin tasapainoilusta identitee-
tin ja rahoituksen välillä.

Unkarissa on otettu vielä Suomen 

mallistakin askel eteenpäin. Suomessa 
elinsiirtourheilu on vammaisurheilujär-
jestön, eli VAU:n alaisuudessa. Unkarissa 
se on kaikesta urheilusta vastaavan Un-
karin olympiakomitean alaisuudessa.

– Kolme vuotta sitten Unkarin urhei-
lujärjestöissä tehtiin suuri mullistus, jon-
ka jälkeen olympiakomiteassa on viisi 
osastoa: olympiaurheilu, ei-olympiala-
jien urheilu, opiskelijaurheilu, harras-
teliikunta ja vammaisurheilu, selvittää 
ETDSF:n unkarilainen puheenjohtaja 
Judit Berente.

Vammaisurheiluosasto puolestaan 
jakautuu neljään osaan: paralympiako-
miteaan (jonka sisällä on myös kuuro-
jen urheilutoiminta), Special Olympics 
-järjestöön, opiskelijoiden vammaisur-
heilujärjestöön ja elinsiirtourheilujärjes-
töön.

– Elinsiirron saaneiden MM-kilpailui-
hin saamme tukea kattojärjestöltä ja 
pystymme näin kattamaan n. 80 pro-
senttia urheilijoiden kuluista. Valitetta-
vasti EM-kilpailuja varten meillä ei ole 
erillistä budjettia, mutta teemme töitä 
sen saamiseksi, Berente kertoo. .

European Transplant and Dialysis Sports 
Federationin puheenjohtaja Judit Berente.
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 Tuija Helander (vas.) on moninkertainen maailmanennätysnainen elinsiirron saaneiden pikajuoksussa.

Elinsiirron saaneiden henkilöiden liikunnan ja urhei-
lun harrastamista on hedelmätöntä lähteä tarkastele-
maan rajoitteiden kautta, mutta täysin niitä ei voi tie-
tenkään jättää huomiomattakaan.

Liikunta on pääasia, 
rajoitteet vain reunaehtoja

Lähtökohtaisesti elinsiirron saanut 
henkilö on motivoitunut liikkumaan. 
Se on melkoinen asenne-etu suhtees-
sa valtaosaan väestöstä, ja kumoaa 
suurimman osan mahdollisista fyysi-
sistä rajoitteista. 

Toki alkuaika heti elinsiirron jälkeen 

on otettava hyvin rauhallisesti ihan pa-
kon sanelemana.

– Elinsiirrot ovat isoja operaatioita ja 
jo haavojen paranemiseen menee noin 
2–3 kuukautta. Sydämen- ja keuhkon-
siirroissa rintalasta halkaistaan ja sulje-
taan sitten teräslangalla. Haavat ovat 

kivuliaita muutaman viikon ajan, ker-
too sydän- ja keuhkokeskuksen tut-
kimusjohtaja, professori Ari Harjula 
Helsingin yliopistollisesta keskussai-
raalasta.

Jos kaikki on mennyt hyvin, eikä hyl-
jintäreaktioita, infektioita tai kompli-
kaatioita ole kuulunut, voi muutaman 
kuukauden kuluttua elinsiirrosta aloit-
taa aktiivisemman liikunnan harrasta-
misen.

Lihakset ovat elinsiirron ja sitä edel-
täneen sairastamisen jäljiltä heikossa 
kunnossa, joten alkuvaiheen liikunnan 
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Uimareita lähdössä matkaan Ruotsin Göteborgissa vuonna 2011 järjestetyissä elinsiir-
ron saaneiden MM-kilpailuissa.

Info

tulee keskittyä lihaksiston vahvistami-
seen.

Alkuvaiheiden jälkeen liikunnan har-
rastamisen rajoitteet ovat täysin yksilö-
kohtaisia. Periaatteessa mitään täysin 
kiellettyjä lajeja ei ole.

– Tietysti kannattaa tervettä järkeä 
noudattaa. Jos sinulla on esimerkiksi 
vain yksi toimiva munuainen, niin sitä 
ei ehkä kannata lähteä riskeeraamaan 
esimerkiksi amerikkalaista jalkapalloa 
pelaamalla, jossa vatsan alueelle voi 
kohdistua voimakkaita iskuja, sanoo 
HYKS:n vatsakeskuksen elinsiirto- ja 
maksakirurgian ylilääkäri, professori 
Helena Isoniemi.

– Sinällään pelkkä kaatumisriski ei 
ole vielä vaaratekijä, koska elimet ovat 
aika hyvin suojassa, hän jatkaa.

Isoniemi muistuttaa, että rankassa 
urheilusuorituksessa tulee huolehtia 
erityisen tarkkaan riittävästä nestey-
tyksestä, etenkin jos on munuaissiirron 
saanut henkilö

Sydämensiirron myötä sydämestä 
katkeavat hermot, joten aivoista ei tule 
tietoa sydämelle, vaan tieto kulkee ve-
renkierron kautta.

– Sydän on silloin kuin vanha diesel-
moottori, sen vauhtiin pääsemisessä 
menee aikaa, Harjula selittää.

Näin ollen pulssi saattaa nousta vii-
veellä, mistä johtuen oman kehon tun-
temus pitää olla hyvällä tolalla rasitta-
vampaa liikuntaa harrastaessa.

Vuosien saatossa elinsiirron saanei-
den hyljinnänestolääkitys on muuttu-

nut useimpien osalta vähemmän ra-
juksi.

– Etenkin kortisonin käyttö on vä-
hentynyt, mikä on helpottanut erityi-
sesti luustoon liittyvissä ongelmissa. 
Aikaisemmin oli paljon esimerkiksi sel-
kärangan kasaan painumista, Harjula 
toteaa.

– Pääsääntö on, että ei ole varsinai-
sesti rajoitteita liikunnan harjoittami-
selle. On vain hyvä asia, että elinsiirron 
saanut henkilö harrastaa aktiivisesti lii-
kuntaa, Isoniemi sanoo..

Vuonna 1987 Tuija Helander juoksi 
Rooman MM-kilpailuissa 400 metrin 
aitojen Suomen ennätyksen 54,62 
ja sijoittui viidenneksi. Vuonna 2000 
Helander sai uudet keuhkot pitkälli-
sen keuhkosairauden päätteeksi.

– Olen kokeillut 400 metrin aitoja 
kerran siirron jälkeen. Viimeinen sata 
metriä muistutti tosin enemmän 
hölkkää kuin juoksua, Helander sa-
noo. Hän juoksi ajan 73,79.

Keuhkosiirrokkaat osallistuvat 
elinsiirtourheilukilpailuissa enim-

mäkseen lajeihin, jotka eivät vaadi 
rajua kestävyyssuoritusta. Kyse on 
Helanderin mukaan lähinnä omas-
ta suorituskyvystä ja vähän uskalluk-
sestakin.

– Hengästymistä ei pidä varoa, 
päinvastoin, se on erittäinkin tärke-
ää. Hengästyä pitää ja ihan reilusti, 
sillä liman poistuminen siirtokeuh-
kosta on heikompaa kuin terveestä 
keuhkosta. Liman kertyminen keuh-
koihin altistaa infektioille, Helander 
toteaa. 

Tuija Helanderin toimittamas-
ta Elinsiirron saaneen liikunta-
oppaasta (2014) löytyvät ohjeet 
omatoimiseen arkiliikuntaan sekä 
opastusta siitä, mitä liikuntaa har-
rastaessa tulee ottaa huomioon 
elinsiirron jälkeen ja dialyysissa.

Oppaan voi tilata maksutta Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n toimistolta: toimisto@vam-
maisurheilu.fi, puh. 044 752 9360.

”Hengästymistä 
ei pidä varoa”

Elinsiirron 
saaneen 
liikuntaopas
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Paavo Koskenkorva ei vielä tiedä, onko hän mukana 
elinsiirron saaneiden EM-kilpailuissa Vantaalla elinsiir-
ron saaneena urheilijana, dialyysissa olevana urheili-
jana vai vapaaehtoisena.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Dialyysissa oleva Koskenkorva 
valmistautuu EM-kilpailuihin 
soittoa odotellen

Neula on iso. Kunnioitusta herättävä. 
Sellaisia hemodialyysissa oleva työn-
tää pari kappaletta käsivarteensa har-
va se päivä, vantaalaisen Koskenkor-
van tapauksessa käytännössä joka 
toinen ilta.

Dialyysi on veren puhdistamista kuo-
na-aineista ja ylimääräisestä nestees-
tä. Dialyysiin joudutaan munuaisten 
vajaatoiminnan vuoksi. Koskenkorvan 
kohdalla tämä tapahtui keväällä 2004.

Dialyysiaika on välitila sairastumisen 

ja uuden munuaisen saamisen välillä. 
Yöllä tehtävä dialyysi, jota Koskenkor-
va pääasiassa tekee, kestää kahdeksan 
tuntia kerrallaan, päiväsaikaan tehtävä 
dialyysi nelisen tuntia. Henkisesti sen 
jaksamisessa auttaa ajatus siitä, että 
munuaisensiirto voi tehdä tästä väliti-
lasta lopun.

Koskenkorvan kohdallakin näin kävi. 
Keväällä 2005, noin vuoden dialyy-
sivaiheen jälkeen, hän sai aamuyös-
tä soiton, että munuainen olisi tarjol-

la. Seuraavana päivänä 
Koskenkorva makasi jo 
leikkauspöydällä.

Elimistö hyljeksi siirto-
munuaista alkuun, mut-
ta muutaman viikon 
kuluttua homma lähti 
toimimaan. Ensimmäi-
set pari vuotta ovat her-
kintä aikaa, mutta Kos-
kenkorvalla ongelmia 
uuden munuaisen kans-
sa ei ilmennyt.

Silti tässäkin jutussa 
puhutaan Koskenkor-
van dialyysihoidoista 
preesensissä. Kysees-
sä ei ole virhe tekstis-
sä, vaan virhe tarinassa 
kohti onnellista loppua. 
Koskenkorvan uuden 
munuaisen lähestyessä 
kymmenen vuoden ikää 
se lakkasi toimimasta.

Kuopankaivuu  
päättyi ajoissa

Fyysisesti paluu dialyysiin syksyllä 2014 
ei ollut Koskenkorvalle iso ongelma. Kä-
sivarressa oli arvet valmiina merkiksi sii-
tä, mihin neulat tulee työntää. Henkises-
ti paluu välitilaan oli kolmen lapsen isälle 
painajaismaista.

– Siinä joutui tekemään töitä pääkop-
pansa kanssa, että sai sen kuopankai-
vuun lopetettua siinä vaiheessa, kun 
sieltä vielä pystyi hyppäämään pois, Kos-
kenkorva myöntää.

Yksi keino päästä henkisesti pettymyk-
sestä yli oli parrankasvattaminen. Hänen 
ystävänsä tietävät, että siinä vaiheessa 
kun miehen Facebook-sivuille ilmestyy 
kuva siloposkisesta – tai ainakin lyhyt-
partaisesta – Paavo Koskenkorvasta, uusi 
munuainen on tullut.

Kuten Koskenkorva ensimmäisen kier-
roksen perusteella tietää, soitto voi tulla 
minä hetkenä hyvänsä ja sen jälkeen elä-
mä muuttuu nopeasti. Urheilullinen Kos-
kenkorva on päättänyt osallistua heinä-
kuussa kotikaupungissaan järjestettäviin 
elinsiirron saaneiden EM-kilpailuihin, 
mutta vielä hän ei tiedä tapahtuuko se 
elinsiirron saaneiden vai dialyysissa ole-
vien sarjassa.

– Elinsiirron jälkeen on – ihan ymmär-
rettävistä syistä – puolen vuoden karens-
si kilpailuihin osallistumiselle, joten uu-
den munuaisen täytyisi tulla melko pian, 
jotta pääsisin osallistumaan elinsiirron 
saaneiden sarjaan, Koskenkorva toteaa.

– Mutta se on varmaa, että osallistun 
kisoihin joka tapauksessa, vaikka sitten 
vapaaehtoisena, hän jatkaa ja sanoo vär-
vänneensä jo vanhempansa kisoihin va-
paaehtoisiksi.

Paavo Koskenkorva.
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Finlandia-hiihtoon
Koskenkorva on käynyt lääkärinsä 
kanssa tarkkaan läpi sen, millaista lii-
kuntaa hän voi harrastaa dialyysissa 
ollessaan. Perusperiaate on, että kaik-
kien dialyysissa olevien liikunnan har-
rastaminen katsotaan yksilökohtaises-
ti. Jos kunto antaa myöten, voi liikkua 
reippaastikin. Koskenkorva esimerkiksi 
harrastaa pitkiäkin pyöräilylenkkejä.

– Palautuminen on tietysti hidasta ja 
levontarve suuri, kun minulla ei tällä 
hetkellä ole munuaista lainkaan, Kos-

Paavo Koskenkorva kantaa kaveriporukkansa kanssa aikoinaan perustamansa Downtown 65 -monilajiseuran takkia. Jalkapallon 
pelaaminen on Koskenkorvalta jäänyt dialyysin ja munuaissiirron myötä.

kenkorva toteaa.
Koskenkorva on välttynyt dialyysipo-

tilaille tyypillisiltä liitännäissairauksilta, 
lähinnä sydän- ja verisuonitaudeilta. Se 
mahdollistaa osaltaan aktiivisemman 
liikkumisen. Koskenkorva aikoo tosis-
saan toteuttaa helmikuussa pitkäaikai-
sen haaveensa: osallistua 50 kilometrin 
pituiseen Finlandia-hiihtoon. 

Elinsiirron saaneiden arvokisoihin 
Koskenkorva on osallistunut muuta-
maan kertaan, viimeksi vuonna 2008 
Saksassa. Lajeina ovat olleet uinti ja 

yleisurheilusta lajipari korkeushyppy-
kuulantyöntö. 

Viime vuosina perheelliselle miehel-
le ovat esteeksi osallistumiselle muo-
dostuneet kisamatkojen korkea oma-
vastuuosuus. Nyt hän tekee kahdeksan 
vuoden tauon jälkeen paluun kisoihin, 
kun kisat järjestetään tuhansien kilo-
metrien etäisyyden sijaan muutaman 
kilometrin päässä kotitalosta. 

Kevät näyttää, missä roolissa Paavo 
Koskenkorva Vantaan kisoissa on mu-
kana..



20

Teema

Nä
kö

ku
lm

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

Nostaisinko itseni ylös sohvasta?
Pelkäätkö nousta syksyisin ylös sohvasta? Ylös nousu voi tarkoittaa hengästy-
mistä, verenkierron elpymistä, joskus jopa kipeytyneitä lihaksia, mikäli pysyt 
pystyasennossa ja kaukana sohvaan painautuneesta pehmeästä jäljestäsi use-
ammankin tunnin ajan. Nousulla voi olla ennalta arvaamattomia seurauksia.

Minäkin pelkään. Keksin joka syksy uudenlaisia motivaation kohottajia, että 
saisin itseni pysymään jonkinlaisessa kunnossa ja voisin työpaikkani liikunta-
projektissa rehellisesti laittaa liikuntasuoritustarroja seinälle. Joskus olen täs-
sä myös huijannut.

Urheilun aloittaminen on pienestä kiinni mutta vaatii joskus oivalluksia. Ei ole 
pakko elää, mutta on pakko liikkua, jos haluaa elää.

Taannoin olin tilaisuudessa, jossa tapasin elinsiirron saaneita henkilöitä ja ur-
heilijoita. Heillä ei ollut tätä perusterveen motivaatio-ongelmaa sohvasta ylös 
nousemisen syyksi. Liikkuminen ja urheilu koetaan kunnioituksena omalle 
siirtoelimelle ja lahjana elinsiirron jälkeen.

Liikahtamattomuus, sohvasta ylös nousemisen vaikeus on meillä vaarallisen 
yleistä. Keskustelin ylilääkäri Martti Färkkilän kanssa ja hän sanoi, että nuor-
ten ylilihavuus ja rasvamaksasairauksien määrä tulevat räjähtämään käsiim-
me Suomessa, ellemme havahdu liikahtamaan.

Taas yksi syy jättää rakas valkoinen Ikea-sohvani. Rasvakerros vyötärön ympä-
rillä kun kasvaa huomaamattomasti Sohva-Suklaa -elämässä.

Elinsiirron saaneiden ja dialyysissa olevien Euroopan mestaruuskilpailut jär-
jestetään 10.–17. heinäkuuta 2016 Vantaalla. Vapaaehtoiseksi kisaviikon töi-
hin voi ilmoittautua jo nyt.

Vantaan kaupunki ja kaupunginjohtaja Kari Nenonen ovat täysillä mukana 
kisaviikon suunnittelussa. Liikahdamme kesällä historialliseen tapahtumaan. 
Tarvitsemme elinsiirtourheilulle näkyvyyttä, tukijoita ja intohimoa. Sitä into-
himoa liikkumiseen mitä meidän nykyiset elinsiirtourheilijat edustavat.

Elinsiirron saaneet urheilijat ovat jo treenaamassa kesäkisoihin. Pitäisikö mi-
nun lähteä harjoittelulenkille heidän kanssaan? Haastan elinsiirtourheilijat, 
ottaisitteko minut treenilenkille mukaan? 

Sari Högström on Munuais- ja 
maksaliiton toiminnanjohtaja ja 
satunnainen urheilija. Monta puo-
likasta, kerran Tukholman marato-
nin maalin saavuttanut.
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Tiesitkö
että

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

Tiesitkö, että...
Suomessa tehtiin vuonna 2014 ennätysmäärä elinsiirtoja, 355 kappaletta. Selvästi suurin osa 
elinsiirroista on munuaisensiirtoja, 240 kappaletta vuonna 2014. Lisäksi Suomessa tehdään 
myös maksan-, sydämen-, keuhkon-, sydämen-keuhkon-, haiman-munuaisen- ja ohutsuolen-
siirtoja.

Edellä mainittujen elinsiirtojen saaneet henkilöt, kuten myös dialyysissa olevat, ovat oikeu-
tettuja kilpailemaan elinsiirtourheilukilpailuissa. Kansainvälisissä kilpailuissa, esimerkiksi ensi 
kesän Vantaan EM-kilpailuissa, voivat kilpailla myös luuydinsiirron saaneet henkilöt, vaikka 
Suomessa heitä ei tilastoidakaan elinsiirron saaneiksi.

Eri elinsiirron saaneet henkilöt eivät kilpaile elinsiirtourheilukilpailuissa eri sarjoissa dialyysis-
sa olevia henkilöitä lukuun ottamatta. Sydän- ja keuhkosiirron saaneille on omat Euroopan 
mestaruuskilpailut, joihin ei voi osallistua muita elinsiirtoja saaneita henkilöitä, mutta yleisiin 
elinsiirron saaneiden EM-kilpailuihin voivat osallistua myös sydän- ja keuhkosiirron saaneet. 
Vantaalla järjestetään heinäkuussa 2016 samanaikaisesti sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-
kilpailut ja yleiset elinsiirron saaneiden ja dialyysissa olevien EM-kilpailut.

Elinsiirrot  
Suomessa
Kuviossa tehtyjen elinsiirtojen määrä 
2010-luvulla (31.9.2015 mennessä) ja 
vuonna 2014.

KEUHKO
2010-l:  109
2014:      15

SYDÄN-
KEUHKO
2010-l:      3
2014:        2

MAKSA
2010-l:  320
2014:      59

SYDÄN
2010-l:  129
2014:      24

MUNUAINEN
2010-l: 1169
2014:     240

HAIMA-
MUNUAINEN
2010-l:   46
2014:     15

OHUTSUOLI
2010-l:     6
2014:       0

Lähde: www.kyllaelinluovutukselle.fi
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Lokakuun lopussa Toni Piispanen kelasi kaksi parayleis-
urheilun MM-mitalia Qatarin Dohassa. Vain päiviä kisois-
ta paluun jälkeen hän aloitti uudessa työssään Valtion 
liikuntaneuvoston suunnittelijana marraskuun alussa.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Toni Piispanen 
siirtyi ministeriöön 
keskelle murrosvaihetta

Piispasen urheilu-ura jatkuu edelleen, 
ja vuoden 2016 Rio de Janeiron para-
lympialaiset ovat yksi hänen uransa ko-
hokohdista. Urheilu-uran haasteiden 
rinnalle Piispanen sai myös uusia työ-
elämän haasteita, kun Liikuntatieteel-
lisen seuran koordinaattorin tehtävät 
vaihtuivat vastuulliseen pestiin ope-
tus- ja kulttuuriministeriön alaisessa 
Valtion liikuntaneuvostossa. 

Tavallaan Piispanen saapui ministeri-

öön eläkkeelle jääneen erityisliikunnan 
suunnittelijan Kari Koivumäen paikal-
le, mutta ministeriön liikuntayksikössä 
ja Valtion liikuntaneuvostossa tehtyjen 
organisaatiomuovausten myötä asia ei 
ole ihan niin yksiselitteinen. 

– Karin toimenkuvaa ei enää ole, Piis-
panen sanoi. 

Aiemmin tänä vuonna voimaan as-
tunut uusi liikuntalaki teki hajurakoa 
opetus- ja kulttuuriministeriön liikun-

tayksikön ja Valtion liikuntaneuvoston 
välille. 

– Liikuntaneuvosto ei enää ole lii-
kuntayksikön sisällä, ihan fyysisestikin 
siirryimme eri kerrokseen. Osin ehkä 
senkin takia, että meidän yhtenä tehtä-
vänä on arvioida liikuntayksikön pää-
töksentekoa, Piispanen totesi. 

Vammaisurheilun ja erityisliikunnan 
kannalta merkittävin muutos on se, 
että Piispasen toimenkuvaan kuuluvat 
nyt yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat, 
jotka sisältävät myös erityisliikunnan. 

 Valtion liikuntaneuvoston jaostoja ei 
ollut vielä lehden painoon mennessä 
asetettu, mutta omaa erillistä erityis-
liikunnan jaostoa ei uudessa järjestel-
mässä tulla näkemään. Vanhassa laissa 
oli määritelty liikuntapolitiikan, erityis-
ryhmien liikunnan ja liikuntatieteen ja-
ostot. Uudessa laissa ilmaistaan vain, 
että ”neuvostolla on jaostoja asioiden 
valmistelua varten”. 

Yksi kolmesta uudesta jaostosta on 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto. 
Kaksi muuta ovat arviointi- ja tutki-
musjaosto sekä ennakointijaosto.  

Piispanen mukaan noin kolmasosa 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston 
jäsenistä on erityisliikunnan asiantun-
tijoita. Hän näkee uudessa mallissa hy-
viä puolia. 

– Erityisryhmien liikunnan jaosto jäi 
ehkä vähän erilliseksi sektoriksi ja asi-
at kulminoituivat Karille. Nyt nämä kol-
me jaostoa tekevät yhteistyötä ja siel-
tä nostetaan asioita liikuntaneuvoston 
käsittelyyn, Piispanen sanoi. 

Myös edellisessä erityisliikunnan ja-
ostossa jäsenenä ollut Pajulahden Vir-
pi Remahl uskoo uudistuksen voivan 
tuoda mukanaan hyviä asioita. 

– Nyt on mahdollisuus uudistua ja 
tuoda erityisliikuntaa tiiviimmäksi 
osaksi suomalaista liikuntakulttuuria, 
Remahl totesi..
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Lyhyesti

Nelinkertainen jääratakelkkailun para-
lympiavoittaja Lahja Hämäläinen on 
poissa.

Lahja edusti Suomea kaksissa para-
lympialaisissa Innsbruckissa vuosina 
1984 ja 1988.

Vuoden 1984 paralympialaiset olivat 
hänelle täysosuma ja suuri onnentäyt-
tymys, kun Maamme-laulun soidessa, 
sinisiristilippu hulmuten, kaulaan ri-
pustettiin neljä kertaa kultamitali.

Lahja oli hyvin iloinen, aina aurinkoi-
nen ja vaatimaton, mutta toisaalta ar-
vonsa tunteva, vahva, tunneherkkä ih-
minen.

Hänessä yhdistyi oivalla tavalla ur-
heilu- ja kulttuuriharrastus. Hän oli 
musiikillisesti lahjakas, harrastaen sitä 
lapsuudesta aina viimeisiin elinpäiviin-
sä saakka. Kilpailumatkoillakin saim-
me nauttia hänen lauluesityksistään. 
Lahja oli Helsingin Invalidien Yhdis-
tyksen aktiivinen kuorolainen ja solisti. 

Lahja Hämäläinen – In memoriam
s. 23.3.1935, k. 16.10.2015

Yksi huippuhetkistä musiikin saralla oli 
esiintyminen Invalidien päivän pääjuh-
lassa.

Lahjan sisällä kukki myös huumorin 
kukka. Hän kertoi hauskoja vit-
sejä ja kaskuja. Kuuntelimme ja 
kartutimme niitä hänelle lisää 
itse kukin vuorollaan. Naurusta ja 
hauskanpidosta ei tahtonut tulla 
loppua, kun tuloksissa luki Laiha 
Humalainen, Finland.

Lahja oli sairastanut lapsena 
polion. Hän käytti liikkumiseen 
kyynärsauvoja ja pyörätuolia.

Työhistorian Lahja teki Invalidi-
säätiön sairaalassa keskuksenhoi-
tajana.

Paralympiavoittaja, sopraano 
ja satakieli Lahja Hämäläinen 
on poistunut keskuudestamme, 
mutta hänen valoisa olemuk-
sensa elää meidän urheilijoiden 
keskuudessa.

Brittiläinen, mutta pitkään Suomessa 
ja Jyväskylän yliopistolla vaikuttanut 
Ng Kwok valittiin kansainvälisen sovel-
tavan liikunnan järjestön IFAPA:n hal-
litukseen vuoden 2015 ISAPA-konfe-
renssissa Israelissa.

IFAPA:ssa on tapahtunut hallitus-

vaihdosten lisäksi muitakin merkittä-
viä muutoksia viime aikoina. Järjestön 
kotisivujen osoite on vaihtunut ja on 
nyt ifapa-international.net. IFAPA:n 
jäsenyys on muuttunut edullisemmak-
si, kun se irrotettiin järjestön julkaisun 
APAQin tilauksesta. Kahden vuoden 

jäsenyys (ISAPA-konferenssien väli) il-
man APAQ-lehteä on nyt 30 Yhdysval-
tain dollaria. APAQin voi tilata erikseen.

Kesäkuussa 2017 järjestettävän seu-
raavan ISAPA-konferenssin isännäksi 
valittiin Etelä-Korean Daegu.
Lisätiedot: Ng Kwok, kwok.ng@jyu.fi

Ng Kwok IFAPA:n hallitukseen

Anna surun hiljaa muuttua kauniiksi 
muistoksi.

PERTTI SANKILAMPI

Special Olympics -karnevaalit 
Lohjan Kisakalliossa 14.5.2016
Kisakallion Urheiluopisto ja Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU jär-
jestävät Special Olympics -karnevaalit 
lauantaina 14. toukokuuta 2016 klo 
10.00–15.00 Lohjan Kisakalliossa. Ta-
pahtuma on avoin kaikille kehitysvam-
maisille liikkujille.

Tarjolla on runsaasti lajikokeiluja, tai-
to- ja tasapainorata sekä suosittu Spe-

cial Olympics -juoksukilpailu, jossa on 
jaossa oikeat Special Olympics -mitalit.

Special Olympics -karnevaalit sopii 
niin kokemattomille liikkujille kuin pit-
kään urheilun parissa olleille. Karne-
vaaleille voivat tulla niin ryhmät kuin 
yksittäiset henkilöt.

Osallistumismaksu: 20 euroa/hlö, 
sisältää lounaan. Hinta majoittumisen 

kanssa (1 yö) 95 euroa/hlö, sisältää täy-
sihoidon.

Lisätiedot: Virpi Palmén, puh. 040 
455 2852, virpi.palmen@kisakallio.fi

Karnevaalien yhteydessä järjestetään 
melonnan ja rytmisen voimistelun Spe-
cial Olympics -valmennusleiri pe–su. Li-
sätiedot sivulla 54.
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Tampereen Apuväline 2015 -messut ja Liikuntamaa 
tekivät uuden kävijäennätyksen, 13 700 kävijää 
kolmen messupäivän aikana.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Ennätysyleisö pääsi kokemaan 
Liikuntamaan ilot

Kahden vuoden välein järjestettävä 
Liikuntamaa on ainutlaatuinen paik-
ka, sillä missään muualla eivät haluk-
kaat pääse tutustumaan näin laajaan 
kirjoon erilaisia vammaisurheilulajeja, 
sovelluksia ja liikunnan apuvälineitä, 

ja toisaalta missään muualla laji-ihmi-
set eivät pääse tapaamaan näin suurta 
joukkoa potentiaalisia uusia harrastajia 
tai lajitoimijoita.

Muun muassa boccian maajouk-
kuevalmentaja Heikki Horila mainitsi 

messujen päätteeksi saaneensa usean 
nuoren bocciasta kiinnostuneen hen-
kilön yhteystiedot. Bocciassa – kuten 
monessa muussakin vammaisurheilu-
lajissa – nuorista harrastajista on jatku-
va pula.

Apuväline-messujen ja Liikunta-
maan lavaohjelma oli hyvin rakennet-
tu. Toiminnalliset ohjelmanumerot 
kuten pyörätuolitanssiesitykset sekä 
Unified- ja pyörätuolikoripallon haas-

Iloliikuttajat Seija Lehikoinen ja Varpu Eteläniemi antoivat Liikuntamaassa siilipallohierontaa.
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teottelut loivat mukavasti tunnelmaa 
asiapitoisemman ohjelman väliin.

Lauantain lavaohjelmaan oman sär-
mänsä toi juontaja Jarppi Leppälä 
Duudsoneista. Hän pääsi päivän mit-
taan kokeilemaan Sherborne-liikun-
taa Susa Miettusen kanssa, ottamaan 
vastaan taklauksia pyörätuolirugby-
maajoukkueen pelaajilta sekä hapui-
lemaan sokkona pallon perässä maali-
pallohaasteottelussa.

Ohjelma-areenan haasteotteluissa 
oli mukana Tampereen Pyrinnön eri la-
jien tähtiurheilijoita: Unified- ja pyörä-
tuolikoripallossa korisliigajoukkueen 
Damon Williams, Petri Heinonen, Vil-
le Pekkola ja Chukwudiebere Madu-
abu, pyörätuolirugbyssa keihäänheit-
täjä Sanni Utriainen ja maalipallossa 
korkeushyppääjä Jussi Viita.

Suomen tämän hetken paras nais-
keihäänheittäjä Utriainen ei ollut en-
simmäistä kertaa pyörätuolirugbyn 
pelituolissa, sillä hän oli ollut mukana 
Liikuntamaassa opiskelijana vuonna 
2009. Tämänkin vuoden Liikuntamaan 
onnistumisessa tärkeässä roolissa oli-
vat Tampereen seudun oppilaitosten 
liikunnan ja kuntoutuksen alojen opis-

kelijat.
Seuraavan kerran Apuväline-messut 

sekä Suomen Vammaisurheilu ja -lii-

Lotta Huttunen ja Bettiina Vuori hurmasivat yleisön Special Olympics -rytmisen voimistelun näytöksessä.

Susa Miettunen johdatti lauantain juontajana toimineen Jarpin Sherborne-liikunnan 
saloihin.

kunta VAU:n järjestämä Liikuntamaa 
täyttävät Tampereen Messu- ja Urhei-
lukeskuksen marraskuussa 2017..
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Hyvät tyypit saivat palkintonsa Liikuntamaassa Tampereella. Kuvassa vasemmalta: Heta Poikela, Leila Kaunisaho, isänsä Kalevin puoles-
ta palkinnon vastaanottanut Esa Ajalin, Hilkka Leskinen-Nikander, Matti Putila, Katja Heikkinen, Jaana Soppi, Teemu Ruohonen ja Jaana 
Engblom. Rilla Aura-Korpi, Erkki Lämsä, Jaakko Törrönen ja Jarmo Häggman eivät päässeet paikalle palkitsemistilaisuuteen.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU palkitsi ansioituneita
vapaaehtoistoimijoita Liikuntamaan yhteydessä Tampereen Messu- ja 

Urheilukeskuksessa. Vuoden 2015 Hyvä tyyppi -palkinnon sai 13 vammaisurheilun 
ja -liikunnan parissa pitkään pyyteetöntä työtä tehnyttä henkilöä.

VAU palkitsi 
ansioituneita vapaaehtoisia 

Hyvä tyyppi -palkinnoilla

Jaana Soppi
Elinsiirron saaneiden liikunnan harras-
tamisen ja kilpailemisen puolestapu-
huja. Toiminut myös lasten ja nuorten 
leirien ja tapahtumien parissa, erilai-
sissa liikuntaan liittyvissä työryhmis-
sä sekä sydän- ja keuhkosiirrokkaiden 
SYKE ry:n hallituksessa liikunta-asiaa 
ajaen.

Katja Heikkinen
Päätti ansiokkaan uransa maalipallo-
maajoukkueessa viime vuoteen, mut-

ta on ottanut asiakseen tukea uusia 
pelaajia lajin pariin. Yksi suomalaisen 
naisten maalipalloilun tärkeimmistä 
moottoreista.

Matti  
Putila
Huolehtii Special Olympics -urheili-
joiden perheiden kisamatkojen suju-
vuudesta sympaattisella otteella per-
hekoordinaattorin ominaisuudessa. 
Hakeutuu esittelemään Special Olym-
pics -toimintaa perheiden pariin. Kah-

den Special Olympics -urheilijan isä 
toimii puuhamiehenä taitoluisteluseu-
ra Varala-Tiimissä, joka järjestää vuosit-
tain kansainväliset Santa Claus -kisat 
Special Olympics -urheilijoille.

Erkki  
Lämsä
On pitkäaikainen pyörätuolirugbyn 
pelaaja ja valmentaja, jolle moni nyky-
pelaaja on kiitollinen tutustuttamises-
ta lajin pariin.
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Los Angelesin Special Olympics -kesämaailmankisat jäivät Jarmo Häggmanin (vas.) ja Jaakko Tör-
rösen viimeisiksi kansainvälisiksi kisoiksi Suomen jalkapallojoukkueen valmentajina – ainakin 
miesten omien sanojen mukaan…

Hilkka  
Leskinen-Nikander
Pitkän linjan melontavalmentaja on 
luotsannut melojia monissa Special 
Olympics -kisoissa kotimaassa ja maa-
ilmalla, viimeisimpänä Los Angele-
sin maailmankisoissa. Hämeenlinnan 
kaupungin erityisliikunnanohjaajana 
on kerännyt laaja-alaisen näkemyksen 
vammaisurheiluun ja -liikuntaan.

Kalevi  
Ajalin
On järjestänyt jo vuosikausia omaa 
elinsiirron saaneiden golf-kilpailuaan, 
Ajalin-golfia. On sosiaalinen luonne, 
jolla on hyvät suhteet kaikkiin tahoi-
hin. Toiminut aktiivisesti VAU:n sekä 
Uudenmaan munuais- ja maksayhdis-
tyksen UUMU:n sponsorirahoituksen 
hankkijana.

Heta Poikela ja  
Leila Kaunisaho
Ovat Iloliikuttajia, eli VAU:n vertais-
ohjaajia Forssan seudulta. Liikuttavat 
aktiivisesti niin yhdistyksessään kuin 
muuallakin. Moni ulkomaalainenkin 
muistaa heidät vuoden 2014 maalipal-
lon MM-kilpailujen kisaruokalan läm-
minhenkisen tunnelman luojina.

Jarmo Häggman ja  
Jaakko Törrönen
Ovat olleet alusta saakka mukana suo-
malaisessa Special Olympics -jalka-
pallossa. Kaksikko on luotsannut suo-
malaisfutaajat moniin kansainvälisiin 
koitoksiin vakaalla mutta humoristisel-
la otteella. Urheilun pitää olla hauskaa, 
ja siitä nämä kaksi ovat pitäneet val-
mentamissaan joukkueissa huolen.

Teemu  
Ruohonen
Sokkopingis, sokkofutsal, shakki… 
Monen lajin osaaja ja ennen kaikkea 
monessa lajissa taustalla toimiva prii-
musmoottori. Ilman hänen kaltaisiaan 
väsymättömiä urheilu- ja liikuntaihmi-
siä monia hienoja vammaisurheilulaje-
ja uhkaisi näivettyminen.

Rilla Aura-Korpi ja  
Jaana Engblom
He ovat olleet pitkään mukana mata-
lan kynnyksen Lumilauantai-laskette-
lutapahtumia järjestävässä yhteistyö-
verkostossa, ja ovat tehneet Ellivuoren 
Lumilauantaista odotetun tapahtu-
man etenkin monille näkövammaisille 
lapsille ja heidän perheilleen. Molem-
mat ovat tehneet arvokasta liikunnan-
edistämistyötä myös päivätöissään.
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On väärin sanoa Erja Metsärannan olevan kyllästynyt 
työhönsä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
ylitarkastaja suhtautuu työhönsä suorastaan intohi-
moisesti.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Ylitarkastajan kaino toive: 
Yrittäkää edes suunnitella 
esteetöntä

Metsäranta on kuitenkin kyllästynyt 
työssään siihen, että hän saa joka vuo-
si käsiinsä lukuisia huonosti tehtyjä 
liikuntapaikkojen rakennusavustus-
hakemuksia, joissa ei etenkään esteet-
tömyysasioita ole osattu huomioida 

edes auttavasti.
Aluehallintovirastot myöntävät ra-

kennusavustuksia alle 700 000 euron 
liikuntapaikkarakentamisen hankkei-
siin. Sitä isommat avustukset menevät 
opetus- ja kulttuuriministeriön kaut-

ta, mutta niihinkin aluehallintovirastot 
antavat lausuntonsa, jonka painoarvo 
on merkittävä.

Ministeriö edellyttää rakentamis-
avustuksen hakuohjeessaan, että ha-
kemukseen liitetään hanketta koskeva 
esteettömyysselvitys ja peruskorjaus-
ten osalta esteettömyyskartoitus. 

Aluehallintovirastoihin tulevissa ha-
kemuksissa on usein paljon muitakin 
puutteita – suorapuheinen Metsäran-
ta toteaa niiden olevan paikoin ”aivan 

Vuonna 2030 joka neljäs 
suomalainen on yli 65-vuo-
tias. Esteettömyys nousee 
yhä merkittävämpään roo-
liin yhteiskunnassa.
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Erja Metsäranta.

puuta heinää” – mutta erityisesti es-
teettömyysselvityksissä on toivomi-
sen varaa. Usein silloinkin kun ne ovat 
menneet kunnan vammaisneuvoston 
kautta.

– Se on tajuttoman kirjavaa. Par-
haimmassa tapauksessa se on kaksi 
riviä, jonka sisältö on, että ei ole huo-
mautettavaa, Metsäranta sanoi Liiku 
terveemmäksi esteettä -seminaarissa 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuk-
sessa.

– Olen rukoillut opetus- ja kulttuuri-
ministeriön suuntaan, että jotain teh-
täisiin. Että minä en kestä enää näitä 
esteettömyysselvityksiä, hän jatkoi.

Ministeriö valtuuttikin Satakunnan 
ammattikorkeakoulusta Riikka Tupa-
lan johtaman työryhmän laatimaan es-
teettömyysselvityspohjan, jonka avulla 
saataisiin avustushakemusten laatijoil-
le tietoon perusedellytykset asiallisen 
esteettömyysselvityksen tekemiseen.

Nyt alkaa olla valmista. Metsäranta 
toivoo, että jo tulevana keväänä es-
teettömyysselvitysohjeistus saataisiin 
jalkautettua. Kysymys ei ole pelkäs-
tään Metsärannan työn helpottami-
sesta vaan myös siitä, ettei jatkossa ha-
kemuksia menisi myös läpi löperöin 
esteettömyysperustein.

– Toivon, että tämä esteettömyyssel-
vitys tekisi arvioinnin yhdenvertaisek-
si myös aluehallintovirastotasolla, että 
kaikkialla vaadittaisiin samoja asioita. 
Nyt se valitettavasti toteudu, Metsä-
ranta myönsi.

Metsäranta oli erityisen vaikuttunut 
Liiku terveemmäksi esteettä -seminaa-
rin sisällöistä.

– Kunpa minun kollegani olisivat 
kuunnelleet kaikki nämä luennot, hän 
totesi ja vetosi siihen, että laaja esteet-
tömyyskartoitusosio pitäisi saada pa-
kolliseksi kaikille rakentamisalan opis-
kelijoille.

Metsäranta tekee päätöksiä ja antaa 
lausuntoja merkittäviin liikuntapaik-
kojen rakentamisavustuksiin, ja hänen 
käsistään ei pääse läpi puoltoja hake-
muksiin, joissa esteettömyysasioita ei 
ole asiallisesti huomioitu. Häntä voi 
perustellusti pitää yhtenä tärkeimmis-
tä liikuntapaikkojen esteettömyyteen 
vaikuttavista henkilöistä Suomessa.

Metsärannan kaltaisia esteettömyys-
asiaa ajavia ihmisiä tarvittaisiin pal-
jon lisääkin, sillä kyse ei lopulta ole 

kovin marginaalisesta yhteiskunnal-
lisesta asiasta. Kuten Näkövammais-
ten Keskusliiton esteettömyysasiamies 
Hanna-Leena Rissanen nosti omas-
sa seminaaripuheenvuorossaan esille, 
vuonna 2030 joka neljäs suomalainen 
on yli 65-vuotias.

– Ne uimahallit ja muut liikuntapai-
kat, jotka ovat käytössä vuonna 2030, 
tehdään ja peruskorjataan nyt, joten 
jotain tarttisi tehdä, summasi seminaa-
rin puheenjohtajana toiminut Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n toi-
minnanjohtaja Riikka Juntunen..
  

VAU vastasi vuoden 2015 kansallisen 
Liiku terveemmäksi -kampanjan koor-
dinoinnista. Vuoden teemana oli liikun-
nan harrastamisen esteettömyys ja saa-
vutettavuus. 

Tampereen Apuväline-messuilla jär-
jestetty Liiku terveemmäksi esteettä 
-seminaari oli viimeinen piste viisipy-
säkkisellä seminaarikiertueella, joka 
muodosti VAU:n Liiku terveemmäksi 
-vuoden ytimen.

Maailman terveysjärjestö WHO lan-
seerasi 2000-luvun alussa Liiku terveem-

mäksi -päivän, jota vietetään vuosittain 
10. toukokuuta. Päivän tarkoituksena 
on kannustaa ihmisiä liikkumaan riittä-
västi oman terveytensä kannalta.

Liiku terveemmäksi -päivän ympä-
rille on Suomessa rakentunut laajempi 
hanke. Joka vuosi Liiku terveemmäksi 
-teemaa vie eteenpäin eri taho. VAU:n 
jälkeen vetovastuun vuodelle 2016 ot-
taa Yksi elämä, joka on Aivoliiton, Dia-
betesliiton ja Sydänliiton yhteinen 
hankekokonaisuus, jossa edistetään val-
timoterveyttä.

VAU antaa 
Liiku terveemmäksi 
-kapulan 
Yksi elämä -hankkeelle

  

Liikunnan 
esteettömyyttä 
painottanut 
VAU:n 
3-vuotiskausi 
päätökseen
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n vuonna 2012 alkanut ja vuo-
teen 2021 ulottuva strategia on jaet-
tu kolmivuotiskausiin. Ensimmäinen, 
vuodet 2012–2015 kattanut jakso pai-
notti liikunnan harrastamisen esteet-
tömyyttä ja saavutettavuutta.

Kolmivuotiskauden aikana VAU 
mm. koulutti liikuntapaikkojen esteet-
tömyyskartoittajia, teetti Esteettömät 
sisäliikuntatilat -kirjan sekä esteettö-
myyskartoitukset kaikkiin 14 liikunnan 
koulutuskeskukseen, tuttavallisemmin 
urheiluopistoon ja vaikutti aktiivisesti 
mm. liikuntapaikkojen avustushake-
musten kriteereiden painotuksiin.

Monet kolmivuotiskauden aikana 
tehdyt ponnistukset tuottavat tulosta 
vasta vuosien päästä, eikä VAU:n teke-
mä esteettömyystyö toisaalta pääty 
kolmivuotiskauden loppumiseen. Nyt 
on monilta osin luotu vasta pohjia pa-
remmalle tulevaisuudelle.

VAU:n seuraava kolmivuotiskausi 
(2016–2018) painottuu seura- ja yhdis-
tystoimintaan.
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Vantaalla 10.–17. heinäkuuta 2016 järjestettäviin elin-
siirron saaneiden Euroopan mestaruuskilpailuihin odo-
tetaan noin tuhatta osallistujaa ympäri Eurooppaa. EM-
kilpailut tulee olemaan osallistujamäärältään suurin 
Suomessa järjestetty vammaisurheilutapahtuma.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: NINA JAKONEN

Elinsiirtourheilun 
superviikko 
heinäkuussa 2016

EM-kilpailut on monilajitapahtuma, 
joissa kilpaillaan kaikkiaan 14 eri lajissa. 
Elinsiirtourheilun yksi erikoispiirteistä 
on, että kilpailijat voivat osallistua usei-
siin eri lajeihin, kunhan aikataulut vain 
antavat myöten.

Suurin osa kilpailulajeista käydään 
Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuis-
toissa. Pyöräilykilpailut käydään Kuu-

sijärvellä, golfkilpailut Talmassa ja ten-
nisturnaus Hiekkaharjussa.

Vantaan kisojen todellinen erikoi-
suus on se, että kisatapahtuman sisällä 
käydään itse asiassa kahdet erilliset ki-
sat: sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-
kilpailut sekä elinsiirron saaneiden ja 
dialyysissa olevien EM-kilpailut.

Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-

kilpailuja on järjestetty jo vuodesta 
1989 lähtien. Yleiset elinsiirron saanei-
den ja dialyysissa olevien EM-kilpailut 
järjestettiin ensimmäisen kerran vuon-
na 2000. Koska sydän- ja keuhkosiir-
rokkailla oli jo omat kisansa, on suurin 
osa ns. yleisiin EM-kisoihin osallistu-
neista perinteisesti ollut maksa- ja mu-
nuaissiirron saaneita.
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Näppäile nettiin
Lisätiedot EM-kilpailuista ja 
European Transplant Sport Weekistä: www.vantaa2016.fi

Lisätiedot Sano KYLLÄ elinluovutukselle -toiminnasta:  
www.kyllaelinluovutukselle.fi

Sano KYLLÄ elinluovutukselle 
on Vantaan kisojen sanoma

Tuhat kultamitalia jaossa
Molemmilla kisoilla on omat euroop-
palaiset kattojärjestönsä, sydän- ja 
keuhkosiirrokkailla European Heart 
and Lung Transplant Federation ja ylei-
sillä elinsiirron saaneiden EM-kilpai-
luilla European Transplant and Dialysis 
Sports Federation.

Molempien järjestöjen EM-kilpailut 
järjestetään joka toinen vuosi, ja aiem-
min ne on järjestetty eri paikassa. Van-
taan kisat ovat suomalaisaloitteesta 
lähtenyt pyrkimys kohti järjestöjen lä-
hentymistä. Sillä, miten hyvin Vantaan 
kisat onnistuvat, tulee olemaan suuri 
merkitys elinsiirron saaneiden EM-kil-
pailujen tulevaisuuden suunnalle.

Synergiaetuja haetaan sillä, että mo-
lemmissa kisoissa järjestetään samat 
lajit samoina päivinä. Yleisissä elinsiir-
ron saaneiden kisoissa lajeja on 14, sy-
dän- ja keuhkosiirrokkaiden kisoissa 
11. Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden kisat 
ovat kaksi päivää yleisiä kisoja lyhem-
mät (11.–16.7.).

Molemmissa kisoissa kilpaillaan kui-
tenkin omissa sarjoissa ja jaetaan erilli-
set mitalit. Kun molemmissa kilpailuis-
sa urheilijat jaetaan vielä ikäryhmiin, 
nousee kisoissa jaettavien mitalien 
määrä melkoiseksi. Viikon aikana jaos-
sa on etukäteisarviolta noin tuhat sar-
jaa mitaleita.

Tapahtumaviikko 
täydentää 
kisakokonaisuutta

Vaikka kisatapahtumat itsessään muo-
dostavat massiivisen kokonaisuuden, ei 
heinäkuinen viikko lentokenttäkaupun-
gissa ole pelkkää urheilua. VAU haki ja 
sai EU-tukea European Transplant Sport 
Week -nimellä kulkevan tapahtumako-
konaisuuden järjestämiseen.

European Transplant Sport Week 
koostuu kansainvälisestä elinsiirtourhei-
lun ja -liikunnan symposiosta 15.–17.7., 
kansainvälisistä tutkijatyöpajoista, elin-
siirron saaneiden lasten ja nuorten lei-
ristä sekä kaikille avoimista Sporttitori-
kokeilutapahtumista.

EU-tuen ansiosta esimerkiksi lasten ja 
nuorten leiri majoituksineen ja oheisoh-
jelmineen (mm. vierailu Linnanmäellä) 
on mahdollista toteuttaa maksuttoma-
na elinsiirron saaneille lapsille ja nuorille 
sekä heidän perheenjäsenilleen. Aino-
astaan matkat ovat omakustanteiset. .

Vaikka vuonna 2014 tehtiin Suo-
messa uusi elinsiirtoennätys, 355 
elinsiirtoa, ja vuoden 2015 osalta 
hätyytellään jälleen uusia ennä-
tyslukemia, on elinsiirtojonossa 
edelleen yli 400 suomalaista. Joka 
vuosi elinsiirtoa odottavista 5–10 
prosenttia kuolee, koska sopivaa 
siirrännäistä ei saatu ajoissa.

Vuonna 2010 voimaan tulleen 
uuden elinsiirtolain mukaan aivo-
kuollut ihminen on potentiaalinen 
elinluovuttaja, ellei hänen tiedetä 
sitä eläessään vastustaneen. Tästä 
huolimatta elinluovutuskortin al-

lekirjoittaminen on edelleen mitä 
parhain tapa tuoda esille kantansa. 
Tärkeintä on kertoa kannastaan lä-
heisille ihmisille.

Vantaa 2016 -kisat ja -tapahtu-
maviikko on oivallinen paikka le-
vittää tietoa elinsiirroista ja -luo-
vutuksesta, jotta siirtoelinten 
saatavuus paranisi entisestään. 
Kisajärjestäjänä toimiva Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
tekeekin tiivistä yhteistyötä Sano 
KYLLÄ elinluovutukselle -tiedotus-
toimintaa pyörittävän Lahja elä-
mälle® -verkoston kanssa.
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Amanda Kotaja voitti uransa ensimmäisen ratakelauk-
sen aikuisten maailmanmestaruutensa, kun hän ehti 
ensimmäisenä maaliin T54-luokan 200 metrin kisassa 
parayleisurheilun MM-kilpailuissa Qatarin Dohassa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: RIKU VALLEALA

Kotajan MM-kulta 
huipensi mitalirikkaan 
yleisurheilusyksyn

Amanda Kotaja (keskellä) voitti uransa ensimmäisen aikuisten MM-kultamitalin.

Hieman yllättäen Kotajan 200 metrin 
kultamitali jäi Suomen joukkueen ai-
noaksi kullaksi Dohasta. Kotaja joutui 
taipumaan päämatkallaan 100 metril-
lä Kiinan Wenjun Liulle. Samoin kävi 
myös Leo-Pekka Tähdelle miesten 
T54-luokan satasella ja Toni Piispasel-
le T51-luokan satasella. Tähti hävisi Kii-
nan Yang Liulle ja Piispanen Belgian 
Peter Genynille.

Kaikkiaan Suomen saldo parayleis-
urheilun MM-kilpailusta oli kuitenkin 
jälleen vahva: kahdeksan mitalia, joista 
yksi kultainen (Kotaja), neljä hopeista 
(Kotaja, Tähti, Piispanen ja Henry Man-
ni T34-luokan 400 m) ja kolme prons-
sista (Manni 200 ja 800 m sekä Piis-
panen 400 m). Suomen kaikki mitalit 
tulivat ratakelauksesta.

Down-urheilijoiden yleisurheilun 
MM-kilpailuista Etelä-Afrikan Bloem-
foenteinista suomalaisurheilijat kan-
toivat kotimaahan neljä mitalia. Jani 

Töyrylä voitti kultaa Mosaic-luokan 
keihäänheitosta ja kolmiottelusta sekä 
sijoittui kolmanneksi 100 metrillä. Joo-
nas Elo voitti T21-luokan keihäänhei-
ton hopeaa. Myös kisojen ensikerta-
laiset Eliel Nikkola ja Juho Oksman 
esiintyivät Etelä-Afrikassa edukseen, 
vaikka vielä ilman mitalia jäivätkin.

Down-urheilijoiden kisoissa kilpail-
laan kahdessa luokassa. T21-luokassa 
kilpailevat urheilijat, joilla on downin 
oireyhtymän yleisin muoto, trisomia 
21. Mosaic-luokassa kilpailevat urheili-
jat, joilla on harvinaisempi downin oi-
reyhtymän muoto.

Ismo Lallo ja Esa Miettinen voitti-
vat 9-luokan joukkuekilpailun hopeaa 
liikuntavammaisten pöytätenniksen 
Euroopan mestaruuskilpailuissa Tans-
kan Vejlessä. Kaksinpelissä niin Lallo, 
Miettinen kuin konkari Matti Launo-
nenkin jäivät alkulohkoon.

Naisten istumalentopallon Euroopan 

mestaruuskilpailuissa Suomi sijoittui 
kuudenneksi. Suomi joutui äärimmäi-
sen kovaan alkulohkoon Slovenian 
Podcetrtekissä pelatuissa kisoissa ja 
hävisi niin Hollannille, Venäjälle kuin 
Ukrainallekin. Puolivälierissä Slovenia 
oli parempi ja sijoitusotteluissa Suomi 
voitti Unkarin mutta hävisi Saksalle.

Liikuntavammaisten voimanoston 
EM-kilpailuissa parhaasta suomalaissi-
joituksesta vastasi oululainen Juhani 
Kokko, joka sijoittui 59-kiloisten sar-
jassa viidenneksi. Suomen oululais-
kolmikon muista jäsenistä Janne Piip-
ponen sijoittui 88-kiloisten sarjassa 
kuudenneksi ja Harri Kauppila 80-ki-
loisten sarjassa viidenneksi.

Suomesta osallistui yhdeksän ur-
heilijan joukkue vammaissulkapallon 
MM-kilpailuihin Iso-Britannian Stoke 
Mandevillessa syyskuussa. Parhaiten 
menestyivät WH2-pyörätuoliluokas-
sa pelanneet Harri Isomäki ja Juhani 
Pippuri, jotka selvittivät tiensä ensim-
mäiselle pudotuspelikierrokselle, eli 16 
parhaan joukkoon.

Niko Salomaa sijoittui 13:nneksi 
vammaispurjehduksen 2.4mR-luokan 
MM-kilpailuissa Australiassa.
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Info

Kuudetta kertaa järjestettävä kansainvälinen Pajulahti 
Games -vammaisurheilutapahtuma on Suomen mies-
ten maalipallojoukkueelle vuoden ensimmäinen etap-
pi matkalla kohti Rio de Janeiron paralympialaisia.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: ANTERO AALTONEN

Pajulahti Games on 
maalipalloilijoiden 
paralympiavuoden avausetappi

Pajulahti Games 
2016
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU järjestää kuudetta kertaa kansain-
välisen usean lajin Pajulahti Games 
-vammaisurheilutapahtuman Liikun-
takeskus Pajulahdessa 22.–24.1.2016.

Lajit
– Maalipallo: miesten ja naisten kan-
sainvälinen maajoukkueturnaus
– Istumalentopallo: naisten kansainvä-
linen maajoukkueturnaus
– Sokkopingis: miesten ja naisten kan-
sainvälinen turnaus
– Yleisurheilu: vammaisyleisurheilun 
avoimet SM-hallikilpailut
– Judo: sovelletun judon turnaus kehi-
tysvammaisille judokoille 
– Voimanosto: liikuntavammaisten 
penkkipunnerruksen SM-kilpailut

Lisätiedot: www.pajulahtigames.fi

Liikuntakeskus Pajulahdessa 22.–24. 
tammikuuta pelattavaan turnaukseen 
saapuu tasokas kattaus eurooppalaisia 
maalipallomaita. Miesten sarjassa pelaa-
vat isäntämaa Suomen lisäksi Rioon sel-
viytyneet Liettua ja Turkki sekä haastajan 
asemasta turnaukseen lähtevät Saksa, 
Ruotsi ja Iso-Britannia.

Pajulahden maalipalloturnauksella on 
tällä kertaa näkövammaisten urheilun 
kattojärjestön IBSA:n rankingarvo, joten 
seurajoukkueita tai saman maan useam-
pia joukkueita ei päästetä mukaan tur-
naukseen.

Suomi voitti vuonna 2015 EM-hopeaa, 

vaikka joukkueen tärkeimpiin lenkkeihin 
kuuluva keskipelaaja Erkki Miinala pela-
si turnauksen puolikuntoisena selkävai-
van vuoksi. Jos Suomen kärkikolmikko 
Miinala, Jarno Mattila ja Petri Posio on 
täydessä iskussa syyskuussa Riossa, Suo-
mella on täydet mahdollisuudet uusia 
vuoden 2012 Lontoon paralympiakulta.

Lontoon finaalissa Suomi voitti Brasi-
lian, joka puolestaan kuittasi kalavelat 
vuoden 2014 Espoon MM-kilpailujen fi-
naalissa.

– Brasilialla on valtaisat kotikisojen pai-
neet niskassaan. He ovat satsanneet hur-
jasti voittaakseen kotiyleisönsä edessä, 

mutta meillä on tarkoitus uusia Lontoon 
paralympiakultamme, Erkki Miinala va-
kuuttaa.

Brasiliaa yritettiin houkutella mukaan 
myös Pajulahden turnaukseen, mut-
ta brasseilla ei lopulta ollut varaa lähteä 
reissuun. Suomi ja Brasilia eivät ole viime 
vuosina kohdanneet kuin arvokilpailufi-
naaleissa.

– Tulemme osallistumaan Rion esiki-
soihin toukokuussa, joten silloin pää-
semme tutustumaan kisapaikkoihin ja 
olosuhteisiin sekä myös pelaamaan Bra-
siliaa vastaan, Miinala kertoo.

Pajulahdessa Suomen kovimmat vas-
tustajat ovat kesällä EM-kultaa Suomen 
nenän edestä vienyt Turkki ja EM-prons-
simitalisti Liettua. Vaikka tammikuussa ei 
vielä olekaan tosi kyseessä, haetaan Pa-
julahdessa jo henkistä yliotetta Rion ki-
sojen mitalikandidaatteihin kuuluvista 
joukkueista..

Petri Posio ja Erkki Miinala.
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Vuosi sitten marraskuussa Taneli Tenhunen sai elämän-
sä parhaan puhelinsoiton. Kolmen vuoden odotus ja 
dialyysihoito loppuivat – elämässä kääntyi uusi sivu.

TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVA: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA

Urheilu on Taneli Tenhuselle 
työ, elämäntapa ja 
terveyden perusta

Toisaalta ainoan munuaisen vajaatoi-
minta ei ollut urheilullisen miehen elä-
mää kovin radikaalisti muuttanutkaan. 
Siitä Tenhunen, 30, kiittää urheilua: 
pyörätuolitenniksen ammattilainen 
oli hyvässä fyysisessä kunnossa ja ten-
nispiirien kautta avautui mahdollisuus 
valmentamiseen, kun lupaava pelaaja-
ura loppui munuaisen vajaatoiminnan 
vuoksi kuin seinään.

– Huilasin diagnoosin jälkeen kuu-
kauden, sen jälkeen jatkoin normaalisti. 
Kun muut kohtalotoverit menivät dia-
lyysin jälkeen neljäksi tunniksi nukku-
maan, minä menin seitsemäksi tunniksi 
tenniskentälle. Se piti minut järjissäni ja 
hyvässä kunnossa, Tenhunen sanoo.

Urheilu on ollut aina Kuopiossa asu-
valle Tenhuselle osa elämää.

– Olin lapsena Kiuruvedellä ikäluok-
kani ainoa pyörätuolin käyttäjä ja tou-
husin kaikkea mitä muutkin lapset. 
Kädet olivat minulle kuin muille jalat. 
Harrastin kaikkia talvipelejä ja -lajeja 
kelkan avulla. Pelasin junioriliigassa jää-
kiekkoakin kelkassa. Teininä löysin ten-
niksen ja se oli rakkautta ensi silmäyk-
sellä. Tennis tuntui vaikealta lajilta, se 
kiinnosti ja vei mennessään, Tenhunen 
toteaa.

Tenhunen kiersi maailmaa kahdek-
san vuotta tennisammattilaisena. Uran 
kohokohtiin lukeutui Pekingin vuoden 
2008 paralympialaiset, joissa hän ete-
ni toiselle kierrokselle, eli 32 parhaan 
joukkoon. Muutama makea ammatti-
laisturnauksen voittokin mahtui aktiivi-
vuosille.

Tenhusella on varsin monitahoinen 
polku huippu-urheilijasta valmentajak-
si muutaman vuoden dialyysillä maus-
tettuna. Tätä tarinaa hän haluaa kertoa 
muillekin ja kannustaa ihmisiä pitä-
mään itsestään huolta.

Tenhunen on yksi 13:sta vammais-
urheilun Tie Tähtiin -pooliurheilijasta. 
Pooliurheilijat vierailevat eri paikoissa 
kuntoutuskeskuksista ja kouluista yri-
tyksiin.

– Olen todella innoissani Tie Tähtiin 
-ohjelmasta ja mahdollisuudesta olla 
mukana. Tykkään jutella ihmisten kans-
sa, esiintyä ja puhua. On hienoa, että 
vammaisurheilulla on oma kanava tuo-
da urheilijoiden tarinoita esille. Ohjel-
ma on vielä alussa ja hakee paikkaansa, 

mutta hyviä juttuja ollaan jo tehty.
Pooliurheilijana Tenhunen edustaa 

nimenomaan valmennusosaamista.
– Roolini on poikkeuksellinen, kun 

valmennan vammattomia, mutta en 
koe olevani erilainen valmentaja. Val-
mentajauran alkupuolella mietitytti ju-
nioripelaajien suhtautuminen pyörä-
tuolilla liikkuvaan valmentajaan. Huoli 
on ollut turha, kaikki on mennyt todella 
hyvin ja valmentaminen on kutsumus-
työ minulle. .

Näppäile nettiin
Tie Tähtiin on vammaisurheilun näky-
vyyttä ja tietoisuutta lisäävä ohjelma. 
Mikä tahansa yhteisö voi kutsua Tie 
Tähtiin -pooliurheilijoita vieraakseen. 
Ohjelmasta vastaavat Suomen Para-
lympiakomitea ja Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU.
Lisätiedot: www.tietahtiin.fi

Pekingin paralympia-
laiset vuonna 2008 
olivat Taneli Tenhusen 
pyörätuolitennisuran 
kohokohtia.
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Suomi isännöi boccian Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailuja 13.–16. touko-
kuuta 2016 Nastolan Liikuntakeskus 
Pajulahdessa.

Boccian PM-kilpailut on arvokas ja 
pitkäikäinen instituutio. Suomi, Ruot-
si, Norja, Tanska, Islanti ja Färsaaret jär-
jestävät kilpailut vuoron perään kah-
den vuoden välein siten, että kunkin 
maan järjestämisvuoro osuu kohdalle 
12 vuoden välein. Edelliset Suomessa 
järjestetyt PM-kilpailut olivat vuonna 
2004 Lappeenrannassa ja sitä ennen 
vuonna 1992 Porissa.

PM-kilpailuissa kilpaillaan henkilö-
kohtaisissa kilpailuissa ja joukkuekil-
pailuissa kaikkiaan kuudessa eri luo-

Boccian PM-kilpailut 
palaa 12 vuoden 
tauon jälkeen 
Suomeen

Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI järjestää Suomen 
ensimmäisen kansainvälisen pyörätuolitanssikilpailun 
30.4.–1.5.2016 Lohjalla, Kisakallion urheiluopiston Susi 
Training Centerissä.

Suomi Open 2016 -kilpailulla on Kansainvälisen Para-
lympiakomitean IPC:n hyväksyntä, joten jaossa olevat 
ranking-pisteet houkuttelevat paikalle maailman huippu-
tanssijoita. Kilpailuun on alustavasti ilmoittautunut jo rei-
lusti toistakymmentä maata.

Kilpailuissa tanssitaan latinalais- ja vakiotansseissa niin 
combi- ja duo-pareissa kuin single-tanssissakin. Kansain-
välisten kilpailujen yhteydessä käydään myös Suomen 
mestaruuskilpailut.

Pääsyliput ovelta 20 euroa/henkilö/päivä.
Lisätiedot kilpailuista: www.wheelchairdancefinland.

com ja www.pyoratuolitanssi.fi

Pyörätuolitanssin 
maailman huiput 
Suomeen 
keväällä 
2016

Kehitysvammaisten Special Olympics -talvimaailmanki-
sojen esikisat järjestetään 10.–15. tammikuuta 2016 Itä-
vallan Grazissa, Ramsaussa ja Schladmingissa. Suomesta 
kisoihin lähtee yhdeksän urheilijan ja kaikkiaan 13 hen-
gen joukkue.

Suomi osallistuu esikisojen salibandyturnaukseen kah-
deksan urheilijan joukkueella. Janne Matilainen osallis-
tuu kisojen lumilautailuun.

Esikisat ovat kenraaliharjoitus Itävallassa 14.–25. maa-
liskuuta 2017 järjestettäville Special Olympics -talvimaa-
ilmankisoille.

Suomen joukkue Special Olympics -talvimaailman-
kisojen esikisoihin

Salibandy: Lauri Kinnunen, Ville Vilkki, Janne Savo-
lainen, Mikko Kavonius, Ville Lahnajärvi, Jere Nieminen, 
Saul Päivinen, Veli-Antti Mäntynen, valmentajat: Esa Puu-
malainen, Markku Kinnunen.

Lumilautailu: Janne Matilainen, valmentaja: Janne Pii-
tulainen

Joukkueenjohtaja: Harry Seidler

kassa: luokka 1, luokka 1 kouru, luokka 
2, luokka 3s, luokka 3 ja luokka 4.

Boccia on paralympialaji, mutta pa-
ralympiatasolla kilpailevat vain kaik-
kein vaikeavammaisimmat pelaajat. 
PM-kilpailuissa arvokilpailumitaleis-
ta pääsevät pelaamaan myös lievem-
pivammaiset pelaajat, jotka kuuluvat 
PM-luokituksessa luokkiin 3–4.

Kukin maa saa nimetä luokkaan kol-
me pelaajaa, eli yhden joukkueellisen. 

Periaatteessa Suomesta kisoihin voi 
siis päästä 18 pelaajaa. Tosiasiassa kaik-
kiin luokkiin ei ole asettaa joukkueellis-
ta pelaajia ja toisissa luokissa järjestä-
jämaalle taas avautuu mahdollisuuksia 
nimetä lisäpelaajia, kun muut maat ei-
vät täytä kaikkia paikkojaan.

Lisätiedot: PM-kilpailujen pääsih-
teeri Harri Lindblom, puh. 044 361 
7353, harri.lindblom@vammaisurhei-
lu.fi

Yhdeksän 
suomalaisurheilijaa 
Itävallan Special 
Olympics -esikisoihin
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Lähes neljä vuosikymmentä kansanedustajana työs-
kennellyt Jouko Skinnari tietää, ettei menestys tule 
itsestään – oli kyse politiikasta tai urheilusta.

TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVAT: JUHA PEURALA JA JOUKO SKINNARIN KOTIALBUMI

Poliitikko on kestävyysurheilija

Jouko Skinnari vuoden 1990 Suomi 
juoksee -tapahtumassa.

35 vuoden kansanedustajanuran teh-
nyt Skinnari (sd.) jätti eduskunnan al-
kuvuodesta siirtyäkseen eläkkeelle. 
69-vuotias lakimies ja politiikan am-
mattilainen on nähnyt vuosien aikana 
paljon, niin lamavuosien valtionvarain-
ministerin aitiosta kuin uutta maksaa 
odottavien elinsiirtopotilaiden jonos-
ta.

Skinnarin kahdeskymmenes yhtä-
jaksoinen vuosi eduskunnassa oli juu-
ri ehtinyt alkaa, kun hänen maksastaan 
löydettiin kolme syöpäpesäkettä. Uu-
den elimen vastaanottaminen vaati 
elämäntapamuutosta, jonka johdosta 
alkoholi ja sikarit saivat jäädä. Ruoka-
valion tarkkailusta tuli osa arkea.

Skinnari kertoo valmistautuneen-
sa maksansiirtoon kuin maratonjuok-
suun. Rauhassa ja hosumatta.

– Ei elämä tästä varmaan huonom-
maksi muutu, Skinnari muistelee aja-
tuksiaan ennen leikkausta.

Heinäkuussa 2001 Skinnarille tehtiin 
onnistunut maksansiirto.

Politiikkaa ja peliä
Skinnari on nuoresta saakka urheillut 
paljon ja menestynyt nuorena mie-
henä viesteissä. Varttuessaan Skin-
nari siirtyi pitkiin matkoihin ja mara-
tonjuoksuun, mutta poliittisen uran 
edetessä kilpaurheilu jäi sivummalle.

Elinsiirto kuitenkin nosti liikunnan 
kuntoutumisen keskiöön. Uuden mak-
san asettamien reunaehtojen takia 
Skinnari lyhensi juoksumatkoja ja kes-
kittyi kuulantyöntöön. Uusille lajeille 
annettu aika palkitsi, ja Skinnari voitti 
Thaimaan Bangkokissa vuonna 2007 
järjestetyissä elinsiirron saaneiden 
MM-kilpailuissa kuulantyönnössä kul-
taa ja oli 100 metrin juoksun neljäs.

Politiikka on myös vienyt suurista 
saleista isoille pelikentille. Skinnari oli 
mukana eduskunnan jalkapallojouk-

kueessa, jonka riveissä hän ylsi EM-
pronssille vuosina 1988 ja 2003.

Elinsiirtolaki helpotti, 
muttei ratkaissut
Skinnari oli elänyt uuden maksansa 
kanssa yhdeksän vuotta, kun oletet-
tuun suostumukseen perustuva elin-
siirtolaki astui voimaan vuonna 2010. 
Lain mukaan kuolleelta ihmiseltä voi-
daan irrottaa elimiä, ”jos ei ole tiedossa 
tai jos ei ole syytä olettaa, että vaina-
ja eläessään olisi vastustanut toimen-
pidettä”. Laki siirsi vastuun elinsiirron 
päätöksestä pois omaisilta.

Vaikka uusi elinsiirtolaki toi helpo-
tusta pitkiin elinsiirtojonoihin, Skinna-
rin mukaan laki ei ole astunut voimaan 
toivotulla selkeydellä.

– Resursseja, tietoa ja koulutusta on 
saatava lisää, Skinnari toteaa.

Tällä hetkellä elintä odottaa Suomes-
sa noin 400 henkilöä.

Eläkkeelle siirtymisen jälkeen Skin-
nari on sairastellut paljon ja osallistu-
minen kesän 2016 EM-kilpailuihin on 
kiinni terveydestä..Jouko Skinnari teki 35-vuotisen kansanedustajanuran.
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU etsii ennakkoluulottomia ja reip-
paita vapaaehtoisia erilaisiin työtehtä-
viin elinsiirron saaneiden ja dialyysis-
sa olevien EM-kilpailuihin sekä kisojen 
aikaan järjestettävään European Tran-
splant Sport Week -tapahtumaviik-
koon.

Tapahtumaviikkoon kuuluu mm. kan-
sainvälinen elinsiirtosymposio, elin- 
siirron saaneiden lasten ja nuorten lii-
kuntaleiri sekä kaikille avoimia Sportti-
tori-kokeilutapahtumia.

Kisat ja tapahtumaviikko järjestetään 
10.–17. heinäkuuta 2016 Vantaalla. Ki-
sat ovat monilajikilpailut. Suurin osa kil-
pailutapahtumista järjestetään Myyr-
mäen ja Tikkurilan urheilupuistoissa.

Elinsiirtourheilun parissa pääset ta-
paamaan ihmisiä, jotka osaavat todella 
arvostaa elämää ja mahdollisuutta liik-
kua ja urheilla. Se on arvokasta oppia 
itse kullekin. Vapaaehtoisena saat uusia 
kokemuksia, opit uutta ja olet tekemäs-
sä jotain ainutkertaista.

Vapaaehtoisten tehtävien kuvauk-
set ja ilmoittautumislomake löytyvät  
osoitteesta www.vantaa2016.fi

Lisätiedot: VAU, tapahtumakoordi-
naattori Tiina Siivonen, tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi, puh. 040 833 4869

Ryhdy vapaaehtoiseksi 
Vantaan elinsiirron saaneiden EM-kilpailuihin

TEKSTI: LEENA KUMMU

Seitsemälle aikainen valinta Rioon
Suomen Paralympiakomitea teki en-
simmäiset urheilijavalinnat Rion vuo-
den 2016 paralympialaisiin Apuväline 
2015 -messujen ja Liikuntamaan yhtey- 
dessä. 

Valitut urheilijat edustavat lajinsa te-
rävintä kärkeä. Joukkueeseen valittiin 
ampumaurheilija Minna Leinonen, 
jousiampujat Jean-Pierre Antonios ja 
Jere Forsberg, purjehtija Niko Salo-
maa sekä yleisurheilijat Amanda Ko-
taja, Leo-Pekka Tähti ja Toni Piispa-
nen.

Paralympiajoukkueen johtaja Kim-
mo Mustonen on tyytyväinen tämän 
hetkiseen joukkueen tilanteeseen. 

Suomella on kasassa 14 maapaikkaa 
Rioon kuudessa eri lajissa. Lisäpaikko-
ja odotetaan jo vuodenvaihteessa, kun 
esimerkiksi pyöräilyn ja pöytätennik-
sen rankingit sulkeutuvat. Loput maa-
paikat varmistuvat kevään ja kesän 
2016 aikana.

– Valitsemme ensimmäistä kertaa 
näin aikaisin urheilijoita ja takaamme 
näin urheilijoille rauhan valmistautua 
Rioon. Lopullinen tavoite on saada 
noin 30 urheilijan joukkue 10–11 lajiin, 
Mustonen taustoittaa.

Dohan MM-kilpailuista kaksi mitalia 
saavuttanut ratakelaaja Toni Piispanen 
satsaa valmistautumisessa Rioon lähes 

täysin 100 metrin matkalle.
– Meillä on paralympiajoukkueessa 

todella hyvä henki ja odotan Riolta sa-
manlaista huumaa kuin Lontoossa oli. 
Treenaamisessa satsaan 95-prosentti-
sesti 100 metrin matkalle, vaikka 400 
metriä onkin Rion ohjelmassa. Haluan 
olla yhdellä matkalla maailman paras, 
Piispanen kertoo.

Rion paralympialaiset kilpaillaan 7.–
18.9.2016. Kesäparalympialaiset ovat 
järjestyksessään 15. ja siellä kilpailee  
4 350 urheilijaa 160 eri maasta. Urhei-
lulajeja on yhteensä 22, joista melon-
ta ja triathlon ovat ensimmäistä kertaa 
paralympiaohjelmassa.
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Sporttiklubi TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: ANNA TERVAHARTIALA

Lumilauantait ja -sunnuntait 
ovat pehmeä lasku 
laskettelun saloihin

Konsepti tapahtumissa on kaikkialla 
sama, eli aamupäivän ja alkuiltapäivän 
aikana järjestettävässä tapahtumassa 
tarjotaan vammaisille ja erityistä tu-

kea tarvitseville henkilöille mahdolli-
suus osallistua laskettelun opetukseen 
koulutettujen soveltavan alppihiihdon 
opettajien ohjauksessa. Hinta on hyvin 

kohtuullinen, useimmissa tapahtumis-
sa kymmenen euroa. Tapahtumissa on 
tarjolla myös muuta talvista aktiviteet-
tia.

Perinteisesti tapahtumat ovat kul-
keneet Lumilauantain nimellä, mutta 
tällä kerralla usealle hiihtokeskuksel-
le sopi paremmin järjestää tapahtu-
ma sunnuntaina. Siksi Ruskotunturilla, 
Vuokatissa ja Himoksella järjestetään 
Lumisunnuntait.

Lumilauantait ja -sunnuntait ovat 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n koordinoimia, mutta tapahtumi-
en voima syntyy suomalaisen sovelta-
van alppihiihdon huippuosaajien yh-
teistyöstä.

Osaan tapahtumista välineistön tuo 
paikalle VAU:n alainen Soveltavan lii-
kunnan apuvälinetoiminta SOLIA, 
osaan puolestaan Kehitysvammaisten 
Tukiliiton alainen Malike. Vuokatissa 
soveltavan alppihiihdon välineet ovat 
omasta takaa.

Hiihtokeskusten ohella tärkeä yh-
teistyökumppani Lumilauantaissa ja 
-sunnuntaissa on Suomen Hiihdon-
opettajat ry, jonka kouluttamat hiih-
donopettajat työskentelevät tapahtu-
missa.

– Tapahtumien ehdoton vahvuus on, 
että niihin on perinteisesti saatu haa-
littua osaavia ohjaajia. Se on edellytys 
toimiville tapahtumille, sanoo Maliken 
Antti Tulasalo, joka on ollut pitkään 
mukana Lumilauantaiden järjestämi-

Lumilauantait ja -sunnuntait ovat matalan kynnyksen lasketteluta-
pahtumia erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Alkuvuodesta 2016 

Lumilauantai- ja -sunnuntaitapahtumia järjestetään viidessä laskette-
lukeskuksessa: Oulun Ruskotunturilla, Sotkamon Vuokatissa, Jämsän 

Himoksella, Kouvolan Mielakassa ja Ruokolahden FreeSkissä.
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Nuori toimija -koulutus on vammaisil-
le ja erityistä tukea tarvitseville noin 
13–19-vuotiaille nuorille suunnattu 
urheilun ja liikunnan ohjaajakoulutus. 
Koulutus järjestetään kahdessa lähijak-
sossa – 15.–17. huhtikuuta ja 2.–4. lo-
kakuuta 2016 – Nastolan Liikuntakes-
kus Pajulahdessa.

Lähijaksojen välissä koulutukseen 
valitut tekevät yksilöllisen välitehtä-
vän, jossa toimitaan esimerkiksi apu-
ohjaajana liikuntaleirillä tai urheiluseu-
ran harjoituksissa. 

Jokaisella koulutukseen valitulla tu-
lee olla tukihenkilö, joka toimii hen-
kilökohtaisena tukijana koulutuksen 
aikana. Tukihenkilö voi osallistua kou-

Suomen Lumilautaliitto nostaa 
profiiliaan soveltavan lumilautai-
lun parissa ja haluaa näkyä myös 
Lumilauantai- ja -sunnuntaita-
pahtumissa. Soveltavan lumilau-
tailun opetusta on tarjolla kaikis-
sa tapahtumissa ja 17.1. Oulun 
Ruskotunturilla järjestettävässä 
Lumisunnuntaissa on mukana 
paralumilautailun maailmanmes-
tari Matti Suur-Hamari.

Lisätiedot: Lumilautaliitto, Tii-
na Lindström, tiinalindstrom@
gmail.com ja www.fsa.fi/info/pa-
ralautailu

Anniina Latikka (oik.) on yksi Nuori toimija -kou-
lutuksen käyneistä.

Haku Nuori toimija 
-koulutukseen 
käynnissä

lutuksen lähijaksoille ilman 
kustannuksia. Jos tukihenki-
löä ei löydy, auttavat koulut-
tajat tukihenkilön löytämises-
sä.

Koulutuksessa nuoret saa-
vat edellytykset toimia esi-
merkiksi ohjaajina, avustajina 
tai toimitsijoina urheiluseu-
rassa, liikuntaleireillä tai kilpailutapah-
tumissa.

Hinnat: 1. lähijakso 15.–17.4.2016, 
85 euroa, 2. lähijakso 2.–4.10.2016, 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..

Lumilautailu 
vahvasti 
mukana

Info

Su 17.1. klo 10.00–15.00 Ruskotun-
turi, Oulu
Ilmoittautumiset: Hanna Orell, hanna.
orell.lamsa@gmail.com, puh. 044 090 
4011
Su 24.1. klo 09.30–13.30 Vuokatti, 
Sotkamo
Ilmoittautumiset: Heidi Kelho, heidi.
kelho@vuokatinrinteet.fi
Su 31.1. klo 10.00–15.00 Himos, 
Jämsä
Ilmoittautumiset: hiihtokoulu@hi-
mos.fi (otsikoi viestisi: lumisunnuntai), 
puh. 040 554 2972
La 6.2. klo 10.00–15.00 Mielakka, 
Kouvola
Ilmoittautumiset: Mia Kalpa / KVY ry, 
mia.kalpa@kvyry.fi, puh. 040 7449 439

La 13.2. klo 10.00–15.00 FreeSki, 
Ruokolahti
Ilmoittautumiset: Riitta Pellinen / 
Imatran kaupunki, riittahelena.pelli-
nen@imatra.fi, puh. 020 617 7202

Ilmoittautumisen yhteydessä on 
kerrottava laskijan ja avustajan nimi, 
osallistuvien perheenjäsenten luku-
määrä, yhteystiedot (puhelinnume-
ro ja sähköpostiosoite), pystylaski-
jan pituus/paino ja monon nro tai 
kelkkalaskijan pyörätuolin istuimen 
leveys, kuvaus vammasta/avustuk-
sen tarve, aikaisempi lasketteluko-
kemus, lupaus valo-/videokuvaa-
miseen/haastatteluun sekä muut 
sellaiset seikat, jotka ohjaajien on 
hyvä tietää.

Lumilauantait ja 
-sunnuntait 2016

sessä.
Ohjaajille Lumilauantait ja -sunnun-

tait puolestaan ovat hyviä jatkokoulu-
tuspaikkoja, kun paikalla on laaja kirjo 
erilaisia apuvälineitä ja apuvälineiden 
asiantuntija.

Tapahtumien ydinajatuksena on val-
mentaa laskijoita ja heidän perheitään 
itsenäiseen laskemiseen. Lumilauan-
tait ja -sunnuntait sopivatkin sekä ihan 
vasta-alkajille että jo pidempään laske-
neille.

– Osa perheistä, jotka ovat laskeneet 
jo pidempään, laskevat muun päivän 
itsenäisesti ja sitten se opetustunti on 
vienyt heidän tekemistään taas eteen-
päin, Tulasalo kertoo..
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Noin 380 vammaista ja erityistä tukea tarvitsevaa las-
ta ja nuorta vietti marraskuun lopussa Jyväskylän Hip-
poshallissa tunnelmallisen urheilupäivän perinteisten 
Junior Games -syyskisojen merkeissä.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Hipposhalli pullollaan 
junnuja ja julkkiksia

Lisälatausta kisapäivään toivat Hip-
poshalliin saapuneet lukuisat urheilija-
vieraat, jotka paitsi jakoivat palkintoja 
sekä juttelivat ja ottivat selfieitä kisaa-
jien kanssa, myös osallistuivat kisata-
pahtumaan.

Kisojen sukkulaviestissä järjestettiin 
ylimääräinen julkkiserä, jossa kilpaili 
kolme joukkuetta: suunnistaja Minna 
Kaupin kipparoima Jukolatiimi, jyväs-
kyläläisurheilijoista koostunut Team 
Jyväskylä sekä JYPin liigakiekkoilijoista 
koostunut joukkue.

Julkkisviestin ensimmäinen osuus 
suoritettiin vapaalla tyylillä, lähinnä siis 
juosten. Kaksi seuraavaa osuutta läpi-
käytiin pyörätuolilla kelaten ja viimei-
nen osuus juostiin silmät peitettynä 
opasjuoksijan avustuksella. Voittajana 

maaliin ehti yhdistetyn olympiavoit-
tajan Samppa Lajusen, jalkapalloilija 
Eero Markkasen, salibandynpelaaja 
Joonas Kaasalaisen ja korkeushyp-
pääjä Osku Torron Team Jyväskylä.

– Aika hyvin meni omasta mielestäni. 
Taisin lähteä osuudelleni ykkösenä ja 
tulin vaihtoon ykkösenä, totesi tukhol-
malaista AIK:ta edustava jalkapalloilija 
Markkanen.

– Mahtava kokemus tämä on ollut. 
On hienoa nähdä tällaiset kisat ja ko-
kea tämä tunnelma, Markkanen totesi 
Junior Games -kisoista.

Urheilujulkkiksista koostunut Jukola-
tiimi-hyväntekeväisyysjoukkue osallis-
tui kesällä 2015 suunnistuksen Jukolan 
viestiin Paimiossa ja keräsi samalla 20 
000 euron potin Suomen Vammaisur-

heilu ja -liikunta VAU:n Junior Games 
-kisojen hyväksi.

Jukolatiimiin suunnistajina kuulu-
neet urheilutoimittaja Kaj Kunnas ja 
fitnessurheilija Oona Tolppanen sekä 
joukkueen valmentaja Kauppi saapui-
vat Hipposhalliin katsomaan, mihin 
tuli rahaa kerättyä. Jukolatiimi-projek-
tin taustahahmo Annamaria Väli-Kle-
melä sai innostettua Junior Games -ki-
soihin mukaan lisäksi vielä Markkasen 
ja Lajusen kaltaisia jyväskyläläistaustai-
sia urheilutähtiä..

Osku Torro (ylh. vas.), Eero Markkanen, Minna Kauppi, Kaj Kunnas ja Oona Tolppanen po-
seerasivat Junior Games -kisoihin osallistuneiden Leo Immosen ja Venla Hongiston kanssa.

Junior Games 
-kevätkisat 
Kuortaneella  
13.–14.4.
Junior Games -kevätkisat järjeste-
tään 13.–14. huhtikuuta 2016 Kuor-
taneen Urheiluopistolla. Lajeina ki-
soissa ovat uinti, keilailu, maalipallo, 
salibandy, boccia ja puhallustikka.

Kisat ovat avoimet kaikille liikun-
ta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä 
elinsiirron saaneille ja erityistä tukea 
tarvitseville lapsille ja nuorille. Kilpai-
luihin osallistuminen on maksutonta. 
Majoitus ja ruokailut ovat maksulli-
sia. Lähiseudulla asuvat voivat osal-
listua kisoihin myös kotoa käsin. 

Maalipallo- ja salibandyturna-
ukset pelataan keskiviikkona 13.4. 
Uintikilpailut ovat vuorossa torstai-
aamuna 14.4. Bocciaa pelataan mo-
lempina päivinä. Puhallustikan ja 
keilailun suoritukset voi käydä teke-
mässä kumpana päivänä tahansa.

Lisätiedot: www.vammaisurhei-
lu.fi (–> Liikunta ja urheilu –> Lapset 
ja nuoret –> Junior Games) ja VAU, 
Timo Pelkonen, puh. 050 596 5015, 

timo.pelkonen@vammaisurheilu.fi
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Antti Sommelo on vantaalaisen Tikkurilan Palloseu-
ran vuonna 2004 syntyneiden poikien Tulipallot-jouk-
kueen jalkapallomaalivahti. Siinä ei ole mitään eri-
koista. Ei, vaikka Antille on tehty sydämensiirto hänen 
ollessaan vuoden ikäinen.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: KUVAKAAPPAUS: TOMMI HAAPANIEMI/V2B

Antti on TiPSin maalivahti 
– ei poika, jolla on uusi sydän

Antti Sommelon suosikkipelaaja 
on Saksan ja Bayern Münchenin 
maalivahti Manuel Neuer.

– Se, että mulle on tehty sydämensiir-
to, ei vaikuta mitenkään pelaamiseen. 
Tietysti kipeänä ei saa mennä pelaa-
maan, mutta eihän kukaan muukaan 
saa, Antti sanoo.

– Aloin pelata jalkapalloa, kun eska-
riin tuli mainos Tikkurilan Palloseuras-
ta. Ensimmäisellä kerralla, kun oltiin 
kokeilemassa, niin me mun kaverin 
kanssa syötiin niitä tekonurmen mus-
tia rouheita ihan innoissamme. Mutta 
siitä se lähti, hän kertoo.

Jos Antin runsasta päivittäistä lää-
keannosta ei oteta huomioon, hän ei 

eroa mitenkään tavallisesta 11-vuoti-
aasta pojasta. Uusi sydän on toiminut 
hyvin, ja urheiluharrastus ei aiheuta 
sydämentykytyksiä vanhemmillekaan.

– Kun Antti kiinnostui jalkapallosta, 
halusin todellakin kannustaa häntä sii-
hen. Liikunnan on sanottu olevan pa-
rasta lääkettä ja erinomainen mittari 
Antin sydämelle ja kunnon ylläpitämi-
selle, Antin äiti Minna Sommelo tote-
aa.

TiPS Tulipallojen valmentaja Juha 
Jylhä ei alkuun edes tiennyt joukku-
eessaan olevan pelaaja, jolle on tehty 

sydämensiirto.
– Kun kuulin siitä, niin toki puhuin 

hänen vanhempiensa kanssa varmis-
taakseni, että saako Anttia juoksuttaa 
muiden mukana. Vastaus oli, että an-
taa mennä vaan. Siitä lähtien on menty 
täysillä, Jylhä sanoo.

Joukkueessa pelaaminen on omiaan 
vahvistamaan lapsen identiteettiä yh-
tenä muista, ei poikana, jolle on laitet-
tu uusi sydän. 

Myös urheiluseuroille on hyvä huo-
mata, että niinkään dramaattiselta 
kuulostava asia kuin sydämensiirto ei 
välttämättä ole este tai edes hidaste 
seurassa harrastamiselle. Tulevaisuu-
dessa urheiluseurojen toiminnassa tu-
lee olemaan yhä erilaisemmista läh-
tökohdista ponnistavia harrastajia, ja 
avoin asenne pitää seuran parhaiten 
kehityksessä mukana..
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rastusta, niin hänkin voi tulla mukaan, 
kunhan vain Valtteja riittää, Saari jat-
kaa. 

Valtti-mallia kokeillaan vuoden 2016 
aikana noin 14 paikkakunnalla yhteis-
työssä ammattikorkeakoulujen, yli-
opistojen ja liikunnan koulutuskeskus-
ten kanssa. Valtti-ohjelma on osa EU:n 
tuella toimivaa kolmivuotista (2015–
2017) SEDY-hanketta, jolla pyritään 
saamaan nykyistä useampia vammai-
sia lapsia ja nuoria mukaan vapaa-ajan 
liikuntaan. 

Valtti-ohjelma on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n pilotti, jonka avulla pyritään löytämään erityis-
tä tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastus.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
Sporttiklubi

Valtti-ohjelmasta 
haetaan ratkaisua 
harrastamisen haasteisiin

Valtti-ohjelmassa testataan mallia, jos-
sa henkilökohtainen vammaisliikun-
nan konsultti tai ohjaaja eli Valtti toimii 
harrastuksen pariin saattajana erityistä 
tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle.

Valtti-ohjelmaan voivat hakea mu-
kaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tar-
vitsevat lapset ja nuoret. Etusijalla Valt-
ti-haussa ovat Sporttiklubin jäsenet. 
Sporttiklubi on VAU:n täysin maksuton 
tiedotuskanava.

Valtit puolestaan ovat vammaislii-
kunnasta kiinnostuneita liikunnan-, 
kasvatuksen-, kuntoutuksen tai sosiaa-
lialan opiskelijoita. 

– Tampereen Liikuntamaa-
messujen, joissa Valttia esi-
teltiin, perusteella perheiden 
kiinnostus on valtava, että 
jotain tällaista on odotet-
tu kauan, kertoo Valtti-ohjel-
masta VAU:ssa vastaava tutki-
muspäällikkö Aija Saari.

– On kysytty, että voivatko 
vaikeavammaisimmatkin lap-
set tulla tähän mukaan? Totta 
kai, se on juuri se pointti, mik-
si tämä tehdään. Ja toisaalta, 
jos jonkun diabeetikkolap-
sen vanhemmat kokevat, että 
lapselle ei löydy muuten har-

Haku sekä Valtti-ohjelmaan osallis-
tuville lapsille ja nuorille että Valtiksi 
haluaville opiskelijoille on auki 1.2.–
31.3.2016 osoitteessa www.vammais-
urheilu.fi

Valtti tapaa Valtti-ohjattavansa kesäl-
lä 2016 ja tekee alkuhaastattelun, jon-
ka pohjalta hän suunnittelee syksylle 
4–6 viikon kokeilujakson. Valtti toimii 
ohjattavansa liikuntakaverina, ohjaaja-
na, tukihenkilönä ja konsulttina.

Lisätiedot: www.vammaisurheilu.
fi ja VAU, tutkimuspäällikkö Aija Saari, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi, puh. 040 
506 4208

Liity Sporttiklubiin: www.vammais-
urheilu.fi (–> Liikunta ja urheilu –> Lap-
set ja nuoret –> Sporttiklubi)
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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, ANTTI TULASALO
KUVAT: JANNE RUOTSALAINEN, MALIKE

LIIKUNTAVINKKI

Vinkkejä laskettelun tueksi
Talven saapuessa lumiset laskette-
lurinteet alkavat houkutella laskijoi-
ta puoleensa. Lasketteluharrastuksen 
aloittamisen kynnystä voidaan laskea 
helppojen tee-se-itse -ratkaisujen avul-
la. Varsinkin lapsilla jo pelkästään monot 
ja sukset toimivat pystyasentoa tukeva-
na ratkaisuna, mutta jos tukea tarvitaan 
myös suksien hallintaan, kannattaa ko-
keilla olisiko näistä vinkeistä apua.

Suksien ja laskuasennon hallintaa voi 
parantaa kärkipidikkeiden ja auratuen 
avulla. Kärkipidikkeiden avulla suksien 
kärkien hallinta helpottuu. Ne on help-
po valmistaa itse kahdesta isosta sakke-
lista, kahdesta sormiruuvista ja pätkäs-
tä polkupyörän sisuskumia. Auratuen 
avulla suksien ja laskijan asento saadaan 
avoimeksi. Tuesta voi olla apua laskijoil-
le, joiden lihasvoima ei riitä pitämään 
suksia erillään tai joiden on vaikea hah-
mottaa sanallisia ohjeita. Yksinkertainen 
auratuki voidaan valmistaa sählypallois-
ta ja kuminauhasta.

Avustusaisan avulla voidaan säätää 
laskijan vauhtia ja avustaa käännösten 
aloituksessa vetämällä kevyesti aisasta. 
Avustusaisa voidaan rakentaa itse har-
janvarsista ja polkupyörän sisuskumista.

Ei muuta kuin rautakauppaan!

Tee se itse -ohjeet:

Kärkipidikkeet 
Tarvitset: 2 kpl isoja sakkeleita (32 x 8 
mm), 2 kpl sormiruuveja (30 x 8 mm), 2 
kpl 8 mm muttereita, neljä 5 cm:n pät-
kää polkupyörän sisuskumia ja liimaa 
sekä n. 15 cm pituisen kuormaliinan lu-
kolla.

Tee näin: Korvaa sakkelin ruuvitap-
pi sormiruuvilla. Kierrä ruuvi paikal-
leen päinvastaiselta puolelta kuin ruu-
vitappi. Liimaa mutteri sormiruuvin 
kierteen päähän sakkelin sisälle. Aseta 
polkupyörän sisuskumit pehmusteek-
si ruuvin ja suksen väliin. Lisää kärkipi-
dikkeiden väliin kuormaliina.

Vinkki! Tasamaalla ja hississä liikutta-
essa voit poistaa pelkän liinan kärkipi-
dikkeiden välistä.

Auratuki
Tarvitset: 6 kpl sählypalloja, 8 mm pak-
sun, noin 50 cm pitkän kuminauhan ja 2 
kpl isoja aluslevyjä.

Tee näin: Vedä kuminauha sählypallo-
jen läpi, jätä puolitetut sählypallot ulom-
maisiksi. Laita aluslevyt vahvikkeeksi 

puolikkaiden sählypallojen ulkopuolel-
le ja tee kuminauhaan pitävät solmut. 
Auratuki asetetaan paikalleen suksen ja 
monon väliin halutulle leveydelle.

Avustusaisa
Tarvitset: 2 kpl, noin 1½ m pitkää har-
janvartta, polkupyörän sisuskumin ja 
eristysteippiä.

Tee näin: Poraa harjanvarsien pää-
hän reiät ja työnnä katkaistu sisuskumi 
rei´istä. Tee solmut päihin. Halutessasi 
voit kiertää eristysteippiä harjanvarsi-
en päihin lisäämään pitoa.

Lisätiedot: Susanna Tero / Malike, 
susanna.tero@kvtl.fi, 
puh. 0207 718 305
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Kuntoillen

Etelä-Karjalan munuais- ja maksayhdistyksellä on kä-
sissään sama haaste kuin niin monella muullakin pai-
kallisyhdistyksellä: Miten saada jäsenistö liikkeelle? 

Keväällä 2016 Lappeenrannan seudulla yritetään rat-
kaista ongelmaa yhdistysten välisellä yhteistyöllä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: TEEMU LAKKASUO, YRJÖ VIITIKON KOTIALBUMI

Yritetään yhdessä

Yhdistyksen hallituksen jäsen Yrjö Vii-
tikko kertoo Etelä-Karjalan munuais- 
ja maksayhdistyksessä olevan noin 270 
jäsentä ja ikähaarukka painottuu iäk-
käämpään päähän.

– Erilaisia yrityksiä on ollut jäsenien 
aktivoimiseksi liikkumaan, mutta ei 
aina niin hyvällä menestyksellä, Viitik-
ko toteaa.

Kuntosaliin tutustuminen circuit-
muodossa oli yhdistyksen liikuntaoh-
jelmistossa pari vuotta aiemmin, mut-
ta uusi yritys vuonna 2015 ei vetänyt 
enää jäseniä, joten se täytyi perua. Ke-
vätkaudella 2015 järjestettiin yhteisiä 
sauvakävelylenkkejä, joihin osallistui 
yhdistyksen jäseniä vaihtelevasti.

– Sen sijaan syyskauden allasjumppa 
on saanut mukaan säännöllisiä kävijöi-
tä, Viitikko sanoo.

Ongelma on, ettei vähäisillä osallis-
tujamäärillä ole varaa ylläpitää kovin 
monipuolista liikuntatarjontaa. Koska 
yhdistyspuolella ongelma on yhteinen, 
oli loogista kokoontua yhteen alueen 
toimijoiden kanssa ratkomaan sitä.

– 15 Lappeenrannan ja lähialueen 
yhdistystä kutsuttiin koolle, ja kym-
menen tuli paikalle. Tarjosimme yh-
teistyötä, että tehdään porukalla lii-
kuntakokeiluja, ja yritetään niin saada 
enemmän väkeä mukaan, Viitikko ker-
too.

Keväällä 2016 kokeillaan yhdistysten 
yhteistä erilaisten liikuntamuotojen 
sarjaa.

– Näin varmistetaan ryhmän toimi-
vuus sekä alennetaan tilavuokria ja oh-
jaajan kustannuksia. Kaupungin edus-
tajakin oli keskusteluissa mukana, ja 
vaikkei ilmaiseksi tietysti tiloja saada-
kaan, niin ainakin kohtuullisilla hinnoil-
la, Viitikko sanoo.

Kaupunginkin intresseissäkin on saa-
da yhdistysten jäsenistö liikkeelle ja 
pysymään hyvässä fyysisessä kunnos-
sa, sillä se on hyvä keino ennaltaeh-
käistä terveydenhuoltopuolen kuluja.

Yrjö Viitikko (valkoisessa paidassa) on monin-
kertainen sulkapallon mitalisti elinsiirron saa-
neiden arvokilpailuista. Hän on aktiivinen myös 
lappeenrantalaisessa sulkapalloseurassa Willi-
miehen Sulassa, jolla on kaupungin tukema vii-
koittainen harjoitusvuoro eri vammaryhmiin 
kuuluville henkilöille. – Pyörätuolisarjan uusin 
naisten Suomen mestari on peräisin tältä vuorol-
ta, Viitikko kertoo.

Kevät näyttää, miten yhdistysten jä-
senistöt ottavat vastaan yhteiset lii-
kuntavuorot. Onnistuessaan kokeilu 
rikastuttaa merkittävästi alueen yhdis-
tysten liikuntatarjontaa..
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Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n vii-
des toimintayksikkö avataan vuoden 2016 alussa Sei-
näjoelle, Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun toimitiloi-
hin.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: JUKKA PARVIAINEN

SOLIA:n 
uusi toimipiste avautuu 
vuodenvaihteessa Seinäjoella

Urheilun ja liikunnan apuvälineitä 
vuokraavalla SOLIA:lla on entuudes-
taan toimintayksiköt Helsingissä, Mas-
kussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä, 
joten maantieteellisesti Seinäjoen yk-
sikkö täyttää mainiosti Pohjanmaan 
kokoista aukkoa Länsi-Suomessa.

Seinäjoen yksikön vastuuhenkilö-
nä aloittaa PLU:n harrasteliikunta-
päällikkö Johanna Lähdesmäki, joka 
on toiminut aiemmin myös Seinäjo-
en kaupungin erityisliikunnan koordi-
naattorina. Lähdesmäki hoitaa SOLIA:n 
yksikköä oman työnsä ohessa. Vuok-
raamon päivystysaika on neljän tunnin 
pätkä yhtenä päivänä viikossa.

– Kaupungilla työskennellessäni tuli 
pyyntöjä yhdistyksiltä, että haluaisivat 
vuokrata välineitä, eli kyllä tämä on iso 
plussa alueen tarjontaan. Tämä antaa 
myös PLU:lle mahdollisuuden olla en-
tistä paremmin kaikille avoin, Lähdes-
mäki sanoo.

SOLIA:n vuokraamo tulee PLU:n tiloi-
hin Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolle, 
jossa on myös paljon muita järjestötoi-
mijoita.

– SOLIA:n yksikkö on tärkeä kaikki-
en alueella asuvien apuvälineitä tarvit-
sevien liikkujien kannalta, mutta sen 
avulla tehdään myös tätä tärkeää työtä 
näkyväksi kaikille muille, toteaa PLU:n 
aluejohtaja Aino-Maija Siren.

Siren sanoo tilojen olevan siivoamis-
ta vaille valmiit ottamaan välineistön 
vastaan. Alkuun välineitä jaetaan jon-

kin verran muista SOLIA:n toimipisteis-
tä, ja SOLIA:n toimintaa pyörittävän 
Jukka Parviaisen mukaan vuoden 
2016 määrärahoja käytetään Seinäjo-
en toimipisteen varustamiseen.

Seinäjoen SOLIA-vuokraamo tekee 
suomalaisesta liikunnan apuvälinei-
den vuokraustoiminnasta entistä kat-
tavampaa. Suomalaiset toimijat ovat 
keskinäisen kilpailun sijaan lähteneet 
tekemään tiivistä, asiakaspalveluläh-
töistä yhteistyötä, jonka näkyvä muoto 
on Välineet.fi-verkosto. 

Verkostoon kuuluvat Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:n alainen 
SOLIA, Kehitysvammaisten Tukiliiton 
alainen Malike, Pajulahden Sovelta-
van liikunnan osaamis- ja resurssikes-
kus, Satakunnan ammattikorkeakoulu 
sekä Respecta. Lisäksi Välineet.fi-ver-
kostoon kuuluu liikuntavälineitä vuok-
raavista kaupungeista Oulu, Turku ja 
Jyväskylä. Välineet.fi-sivustolla on lis-
tattuna myös kaikki soveltavia lasket-
teluvälineitä vuokraavat laskettelukes-
kukset..

Lisätiedot SOLIA:n Seinäjoen toi-
mintapisteestä: Johanna Lähdesmäki, 
puh. 0400 412 981 ja SOLIA, Jukka Par-
viainen, puh. 045 677 0516, jukka.par-
viainen@vammaisurheilu.fi

Lisätiedot liikunnan apuvälinei-
den vuokraamotoiminnasta Suo-
messa: www.välineet.fi ja www.vam-
maisurheilu.fi/palvelut/solia

Johanna Lähdesmäki.
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Lyhyesti

VAU:n ja Tukilinja-lehden Startti-stipen-
dijärjestelmällä tuetaan harrastamisen 
alkuvaiheen vammaisurheilu- ja -liikun-
tatoimintaa. Tukea voivat hakea omas-
sa urheilulajissaan alkutaipaleella olevat 
liikunnan harrastajat ikään katsomatta 
sekä seurat ja yhdistykset, joissa järjes-
tetään vammaisurheilu- tai -liikuntatoi-
mintaa tai joissa suunnitellaan toiminnan 
aloittamista.

Haku on kahdesti vuodessa, helmikuun 

VAU:n kaksi kertaa vuodessa järjestämän 
Kuntokuu-liikuntakampanjan tarkoitus 
on innostaa ihmisiä omaehtoiseen liikun-
nan harrastamiseen. Seuraavaa Kunto-
kuuta vietetään helmikuussa.

VAU:n jäsenyhdistykset voivat tilata 
VAU:n toimistolta maksutta kuntokortteja 
ja jakaa niitä jäsenistölleen. Kuntokorttiin 
täytetään omat liikuntasuoritukset helmi-
kuun ajalta, jonka jälkeen kortti palaute-
taan yhdistykselle. Yhdistys lähettää kor-
tit kootusti VAU:lle. Osallistujien kesken 
jaetaan lahjakortteja ja tuotepalkintoja. 
Yhdistykset voivat vapaasti järjestää Kun-
tokuun ympärille myös omia kilpailujaan 
ja arvontojaan.

Kuntokuuhun voi osallistua myös ne-
tin kautta sähköisellä kuntokortilla, jota 
täytetään osoitteessa www.kuntokuu.fi. 
Sähköisen kuntokortin täyttäjät osallistu-

Kuvan cheerleaderit eivät liity jutussa mainittuun cheerleadingryhmään.

loppuun ja lokakuun loppuun mennes-
sä. Yksilöhakijat voivat saada maksimis-
saan 500 euron stipendin, yhteisöhakijat 
maksimissaan 1000 euron stipendin.

Syksyn haussa stipendiä haki esimer-
kiksi nuori näkövammainen kilpahiihtä-
jä, jotta voisi osallistua kansainvälisiin kil-
pailuihin, joissa on mahdollisuus saada 
uusi luokittelu sekä erityislasten cheer-

leadingryhmää perustamassa oleva ur-
heiluseura.

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

Hakulomake ja listaus syksyn haus-
sa Startti-stipendin saaneista: www.
vammaisurheilu.fi

Startti-
stipendistä tukea 
harrastuksen 
alkuvaiheisiin

Helmikuu on taas Kuntokuu
vat automaattisesti arvontaan.

Kuntokorttitilaukset: VAU:n toimisto, 
toimisto@vammaisurheilu.fi, puh. 044 
752 9360.

Syyskuun Kuntokuu-
arvonnan voittajat
Lahjakortit
Lea Salo, Ranua
Annikki Vuorenoja, Sastamala
Tiina Lehtosalo, Sysmä
Urpo Matilainen, Hämeenlinna

Kuntokuu-reppu
Lauri Ollila, Heinola
Taimi Taskinen, Kuopio
Timo Puustinen, Lappeenranta
Matti Erola, Kouvola

Sinikka Lampinen, Riihimäki
Sirkka Vento, Simpele
Tapio Juolio, Raisio
Liisa Peippo, Simpele
Hannele Salonpää, Oulainen
Kalevi Leppälä, Ikaalinen
Teijo Gullsten, Sysmä
Esa Lahtinen, Sastamala
Krista Rintala, Sastamala
Jorma Kukka, Kuusamo
Leila Vuorio, Nokia
Veijo Kallio, Forssa
Marja-Kaisa Suokas, Hämeenlinna
Sisko Salo, Lammi
Annikki Tirkkonen, Toivala
Kaija Ryhtä, Forssa

VAU:n ja Suomen Punaisen Ristin alai-
sen Ahos-säätiön jakamalla Ahos-apu-
rahalla tuetaan vammaisurheiluun ja 
-liikuntaan liittyvää kouluttautumista. 
Ahos-apurahaa voivat hakea esimer-
kiksi valmentajat, ohjaajat, tuomarit 
sekä yhdistys- ja seuratoimijat oman 
osaamisensa kehittämiseen.

Apurahahaku on kahdesti vuodes-

sa, helmikuun loppuun ja lokakuun 
loppuun mennessä. Apurahaa voi 
hakea esimerkiksi koulutuksiin ja se-
minaareihin osallistumiseen tai rää-
tälöityihin opintomatkoihin vaikkapa 
oman lajinsa arvokilpailuihin.

Syksyn Ahos-apurahahaussa tu-
kea haettiin esimerkiksi Urheilijasta 
valmentajaksi -koulutukseen osal-

listumiseen, vuoden 2016 EUCAPA-
konferenssiin osallistumiseen sekä 
voimanoston tuomarikoulutukseen.

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

Hakulomake: www.vammaisurhei-
lu.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha

Ahos-apurahalla tuetaan kouluttautumista 
vammaisurheilun ja -liikunnan alalla
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Pappa Stefan vallar skidorna, mamma Anja 
planerar kosten och storasyster Ida hejar 
på. Njurtransplanterade Eric Lillqvist har 
full uppbackning från hela familjen när han 
åker skidor.

I Pedersöre finns starka idrottstraditio-
ner, i synnerhet inom skidåkning och löp-
ning. Eric Lillqvist väckte stor uppmärk-
samhet när han som femåring deltog i sin 
första skidtävling i Fagerbacka.

– Hans talang för skidåkning syntes re-
dan då. Folk förundrade sig över Erics fart 

Eric Lillqvist jagar nya pokaler
och stil och bredvid spåret talades det om 
att han kommer säkert att bli en bra skidå-
kare, minns pappa Stefan Lillqvist.

Och visst fick de rätt. I prisskåpet hemma 
i pojkrummet i Purmo finns framgångarna 
från skidspåren dokumenterade. Femton-
årige Eric har kammat hem pokaler och 
medaljer från ett stort antal tävlingar och 
ofta har han stått på prispallen.

– Upp till 14 års åldern var han ofta i tä-
ten, men på de senaste två säsongerna 
har konkurrensen blivit hårdare. Tränings-

mängden på 10–12 timmar per vecka 
räcker inte och med hemoglobinvärden 
kring 115 är det svårt att hänga med i en 
uthållighetsgren som skidåkning, berättar 
mamma Anja Lillqvist.

Mår bra av träningen

Ja, det finns en sak som bromsar Eric jäm-
fört med hans jämnåriga tävlingskonkur-
renter. När han föddes upptäcktes det att 
han hade en förstoppning i urinledaren 
som gjort att hans njurar hade tagit skada. 
Efter flera operationer fick han gå i daglig 
dialys hemma i väntan på en transplanta-
tion. När han var ett år och tio månader 
gammal kom beskedet att han får en ny 
njure.

Den transplanterade njuren har sedan 
dess krävt noggrann medicinering och 
Eric äter omkring 85 piller i veckan. Medi-
cinerna bidrar också till att sänka kroppens 
blodvärden och immunförsvar, två viktiga 
tillgångar för elitidrottare.

Pappa Stefan har sett till att skidorna är 
vallade på bästa sätt och skjutsat Eric till de 
dagliga träningarna ett par mil från hem-
met. Storasyster Ida har hejat på när Eric 
tävlat.

– Träningar och tävlingar tar mycket tid 
och familjens fritid har under vinterhalvå-
ret nästan helt kretsat kring skidåkningen, 
medger Stefan.

Eric har ingått i IK Falkens ungdoms-
grupp som nu krympt från ett dussin unga 
skidåkare till ett halvdussin. Inför denna sä-
song tränar Eric individuellt och koncen-
trerar sig i första hand på skolarbetet. Efter 
nian siktar han på att studera vidare på yr-
kesskola.

– Det är viktigt att ha bra skolbetyg så att 
man kommer in på den utbildning man vill 
gå. Jag vill bli elmontör för det verkar in-
tressant och det finns gott om jobb inom 
den branschen, förklarar Eric.

Tävlingarna kommer att bli färre den-
na säsong, men VAU:s FM-tävlingar ligger 
bra till efter de positiva upplevelserna från 
2014 i Imatra och 2015 i Hollola. Där blev 
det guld både i sprint och klassisk stil 2,5 
kilometer i klassen under 20 år.
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Till de europeiska mästerskapstävlingar-
na för personer som genomgått organ-
transplantationer, som ordnas i Vanda den 
10–17 juli 2016, väntas cirka tusen delta-
gare från hela Europa. Till sitt deltagarantal 
kommer EM-tävlingarna att vara det största 
handdikappidrottsevenemanget som ord-
nas i Finland.

EM-tävlingarna är ett evenemang där det 
tävlas i sammanlagt 14 olika grenar. Något 
som är speciellt för idrott för transplantera-
de är att de tävlande kan delta i flera grenar, 
bara tidtabellerna tillåter det.

Största delen av tävlingarna sker i idrotts-
parker i Myrbacka och Dickursby. Cykeltäv-
lingarna går av stapeln vid Hanaböle träsk, 
golftävlingarna i Tallmo och tennisturne-
ringen i Sandkulla.

Det som är verkligt speciellt med täv-
lingarna i Vanda är att det inom ramen för 
evenemanget tävlas i två separata tävling-
ar; EM-tävlingar för personer som genom-
gått hjärt- och lungtransplantationer och 
EM-tävlingar för personer som genomgått 
transplantationer och dialys.

En supervecka 
med idrott 
för transplanterade 
i juli 2016

EM-tävlingar för personer som genom-
gått hjärt- och lungtransplantationer har 
ordnats allt sedan 1989. EM-tävlingar för 
personer som genomgått allmänna trans-
plantationer och dialys ordnades för första 
gången 2000. Eftersom personer som ge-
nomgått hjärt- och lungtransplantationer 
redan hade sina egna tävlingar, har största 
delen av de som deltagit i de s.k. allmänna 
EM-tävlingarna traditionellt varit personer 
som fått lever- och njurtransplantationer.

EM-tävlingar för de båda organisationer-
na ordnas vartannat år och tidigare har de 
ordnats på olika platser. Tävlingarna i Van-
da är på finländskt initiativ en strävan att 
få organisationerna att närma sig varan-
dra. Utfallet av tävlingarna i Vanda kommer 
nämligen att ha en stor betydelse för hur 
framtiden för EM-tävlingarna för transplan-
terade kommer att te sig.

I båda tävlingarna tävlar man i sina egna 
serier och delar ut olika medaljer. Då idrot-
tarna i de båda tävlingarna dessutom delas 
in i åldersgrupper, blir antalet medaljer som 
ska delas ut ansenligt. Under en veckas tid 

delar man ut uppskattningsvis cirka tusen 
serier medaljer.

Trots att tävlingsevenemangen i sig utgör 
en massiv helhet, består veckan i juli i flyg-
fältsstaden inte enbart av idrott. Finlands 
Handikappidrott och -motion VAU, som 
kommer att ordna tävlingarna, ansökte om 
och fick EU-stöd för att ordna evenemangs-
helheten European Transplant Sport Week.

European Transplant Sport Week omfat-
tar också ett internationellt symposium om 
idrott och motion för personer som genom-
gått organtransplantationer, som ordnas 
15–17.7, internationella forskarworkshopar, 
läger för barn och unga som genomgått 
organtransplantationer och ett Sporttitori 
evenemang som är öppet för alla som vill 
pröva på olika grenar.

Tack vare EU-stödet blir det möjligt att 
exempelvis ordna ett avgiftsfritt läger med 
inkvartering och övrigt program (bl.a. be-
sök på Borgbacken) för barn och unga som 
genomgått organtransplantationer samt för 
deras familjemedlemmar. Endast resorna 
ska deltagarna bekosta själva.
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Jyväskylän Hipposhallissa 25.11. järjestettyjen perinteisten Junior Games -syyskisojen yksi lajisovelluksista on tarkkuuspallonheitto.
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KILPAILUKUTSUJA

ALPPIHIIHTO 

HIMOS-LEITNER  
-ALPPIHIIHTOKILPAILUT 
Himos-Leitner -alppihiihtokilpailut liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maisille sekä elinsiirron saaneille laskijoille järjestetään lauantaina 
23. huhtikuuta 2016 klo 8.00 alkaen Jämsän Pohjois-Himoksella. 
Kilpailu järjestetään yleisen Leitner-kilpailun yhteydessä soveltavan 
alppihiihdon sarjana.
Lajina on suurpujottelu. Lasketaan sovelletuin Special Olympics 
-säännöin: 1. lasku = tasoluokittelu ajan perusteella, 2. lasku = fi-
naali, loppuaika = kahden laskun yhteistulos.
Osallistumismaksu 35 euroa, sisältää hissilipun. Maksu 19.4. men-
nessä tilille FI30 5091 0320 0348 94, lisätietoihin maininta ”sovelta-
va Leitner + kilpailijan nimi”.
Rinneyhtiön vaatimus on, että kilpailijat käyttävät aina hissilippua 
hissiin mennessään. Kilpailijaliput kisatoimistosta, huoltajaliput lip-
puluukulta (la 8.00–).
Kisatoimisto on auki perjantai-iltana ja lauantaiaamuna. Ajat ja pai-
kat tarkentuvat myöhemmin ja ovat luettavissa Himoskin sivulla 
www.himoski.com
Huom! Perjantaina illalla joukkueenjohtajien kokous. Rataan tutus-
tuminen kisapäivänä jo klo 8.00, palkintojenjako n. klo 17.00. Tar-
vittava majoitus varattava itse.
Ilmoittautumiset 9.4. mennessä: Janne Piitulainen, janne.piitulai-
nen@pajulahti.com, puh. 044 7755 329.
Järjestäjät: Alppihiihtoseura Himoski ry ja Suomen Vammaisurhei-
lu ja -liikunta VAU

BILJARDI
KEHITYSVAMMAISTEN BILJARDIN SM-KISAT
Kehitysvammaisten biljardin SM-kisat järjestetään tiistaina 2. hel-
mikuuta 2016 Helsingin Ritz-Biljardissa (Eteläinen Hesperianka-
tu 22).
Laji: 8-pallo
Sarjat: naiset (max 16 pelaajaa), miehet (max 64 pelaajaa)
Ilmoittautumiset: Pekka Leisti, pekka.leisti@espoo.fi,  
puh. 0400 846 520
Järjestäjät: Ritz-Biljardi, SBIL, Riilahden Biljardiseura.

BOCCIA

V LAPPI-BOCCIA 
Lapin Eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimen V Lappi-Boccia 
-parikilpailun sunnuntaina 10. tammikuuta 2016 klo 9.00 alkaen 
Raumalla, Lapin liikuntahallilla (Kirkkotie 6).
Sarjat: naiset ja yleinen.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan Lapin Eläkkeensaa-
jien bocciatilille FI8552140020013182
Ilmoittautumiset 2.1. mennessä: Marko Ylikleemola, Koivulankatu 
16, 26200 Rauma tai sähköpostilla markoyk@gmail.com
Lisätiedot: Marko Ylikleemola, puh. 045 126 5974
Kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus ja arpajaiset. Omat pallot 
mukaan.

BOCCIAN SISÄKENTTIEN SM-KILPAILUT  
(HENK.KOHT.) 
Boccian sisäkenttien henkilökohtaisten sarjojen SM-kilpailut jär-
jestetään 30.4.–1.5.2016 Nastolan Liikuntakeskus Pajulahdessa 
(Pajulahdentie 167). Pelit alkavat lauantaina klo 10.00 ja päättyvät 

viimeistään klo 22.00. Osanottovarmistukset alkavat noin tuntia 
ennen kilpailun alkua. Sunnuntaina 1.5. klo 9.00 alkaen pelataan 
sarjojen A- ja B-finaalit.
Sarjat: naiset, yleinen, seniorit ja luokat 2–3. VAU:n SM-sääntöjen 
mukaiset hyvityspisteet ovat käytössä.
Osallistumismaksu: 16 euroa/hlö, maksetaan boccian lajijaoksen 
tilille FI34 5700 8120 1701 59
Ilmoittautumiset 17.4. mennessä ja lisätiedot: Raimo Nevanen, 
puh. 040 512 7142 tai raimo.nevanen@gmail.com. Sähköpostilla il-
moittautuneille lähetetään kisainfo etukäteen ennen kilpailuja.
Majoitus: Majoitusvaraus ja majoituksen maksu tehdään interne-
tissä Pajulahden varausjärjestelmän kautta. Linkki varausjärjestel-
mään löytyy osoitteesta www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapah-
tumia –> Tapahtumat lajeittain –> Boccia). Viimeinen majoituksen 
verkkomaksu- ja varauspäivä on 17.4. Peruutusehdot: Ilmoittautu-
minen on sitova. Sairaustapauksissa Pajulahti palauttaa maksetun 
summan lääkärintodistusta vastaan, vähennettynä toimistokulul-
la 21 euroa/hlo.
Majoitushinnat: Opistotason huoneet: täysihoito, 2–3hh, 77 eu-
roa/hlö/vrk, puolihoito, 2–3hh, 69 euroa/hlö/vrk. Hotellitason huo-
neet: täysihoito, 2–4hh, 87 euroa/hlo/vrk, puolihoito, 2–4hh, 79 eu-
roa/hlö/vrk. Esteettömät huoneet myydään varausjärjestyksessä. 
Niiden loputtua jäljellä olevista perushuoneista Pajulahti pyrkii va-
litsemaan huoneet, joihin on tarpeen mukaan helppo kulku. Sekä 
opisto- että hotellitasolla 1hh lisämaksu on 25 euroa/vrk.
Huom! Mikäli tarvitset majoitusta 29.4. alkaen, ota yhteyttä: sari.
eloranta@pajulahti.com

HIIHTO

KOULULAISTEN HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Koululaisten hiihtomestaruuskilpailut liikunta-, näkö- ja kehitys-
vammaisille sekä elinsiirron saaneille järjestetään keskiviikkona 17. 
helmikuuta 2016 klo 12.00 alkaen Jyväskylässä, Huhtasuon liikun-
tapuistossa (Kangasvuorentie 18).
Sarjat: Alle 9-vuotiaat (2007 tai sen jälkeen syntyneet), alle 12-vuo-
tiaat (2004–2006 syntyneet), alle 15-vuotiaat (2001–2003 synty-
neet) ja alle 18-vuotiaat (1998–2000 syntyneet).
Kaikki sarjat ovat tytöille ja pojille seuraavissa vammaluokissa: nä-
kövammaiset: heikkonäköiset ja sokeat; liikuntavammaiset: pysty- 
ja kelkkahiihtäjät; kehitysvammaiset; elinsiirron saaneet.
Kilpailumatkat: alle 9-vuotiaat 0,4 km, alle 12-vuotiaat 0,7 km, alle 
15-vuotiaat 1 km ja alle 18-vuotiaat n. 2 km.
Ilmoittautumiset 5.2. mennessä ja lisätiedot: Nina Peltonen, puh. 
050 400 1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

VAMMAISMAASTOHIIHDON SM-KILPAILUT 
Vammaismaastohiihdon SM-kilpailut järjestetään 12.–13. maalis-
kuuta 2016 Jyväskylässä, Huhtasuon liikuntapuistossa. Lauantai-
na 12.3. hiihdetään sprintti (P), 2,5 km (P) ja 5 km (P). Sunnuntaina 
13.3. hiihdetään 5 km (V) ja 10 km (V).
Kilpailuluokat: Näkövammaiset (B1–B3, B4), liikuntavammaiset 
(pystyhiihto = LW2–9, avoin pystyhiihto = Lva avoin, kelkkahiihto 
= LW10–12, avoin kelkkahiihto = Lva K), kehitysvammaiset, elinsiir-
rokkaat
Sarjat ja matkat
T ja P 20v: La: sprintti 1 km (P), 2,5 km (P), Su: 5 km (V)
N ja M yleinen: La: sprintti 1 km (P), 5 km (P), LW10–12 kelkka-
hiihto 2,5 km, Su: 10 km (V), E-luokka 5 km (V), LW10–12 kelk-
kahiihto 5 km
N ja M yli 50 v: La: sprintti 1 km (P), 2,5 km (P), LW10–12 kelk-
kahiihto 2,5 km, Su: 5 km (V)
N ja M yli 60 v: La: sprintti 1 km (P), 2,5 km (P), LW10–12 kelk-
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kahiihto 2,5 km, Su: 5 km (V)
Näkö- ja liikuntavammaisten alle 20-vuotiaiden sekä N ja M yleises-
sä sarjassa yhdistetyissä kilpailuluokissa B1–B3, LW2–9 ja LW10–12 
käytetään IPC:n vuosittain julkaisemaa %-hyvitysjärjestelmää tu-
loslaskennassa.
T/P 20-vuotiaiden sarjoihin voivat osallistua vuonna 1996 tai sitä 
myöhemmin syntyneet kilpailijat. N/M yli 50-vuotiaiden sarjoihin 
voivat osallistua vuonna 1966 tai sitä aikaisemmin syntyneet kilpai-
lijat. N/M yli 60-vuotiaiden sarjoihin voivat osallistua vuonna 1956 
tai sitä aikaisemmin syntyneet kilpailijat.
Sprintit hiihdetään sarjoittain yhteislähtöinä ja muut matkat 30 s. 
väliaikalähdöillä. Kilpailuissa noudatetaan VAU:n maastohiihdon 
SM-kilpailusääntöjä.
Osallistumismaksu: 15 euroa/päivä, maksetaan 28.2. mennessä 
Huhtasuon Hiihto 2000 ry:n tilille FI92 5290 9520 0105 61
Ilmoittautumiset 28.2. mennessä sähköisellä ilmoittautumislo-
makkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapah-
tumia –> Tapahtumat lajeittain –> Hiihto) tai tilaamalla ilmoittau-
tumislomakkeen VAU:n toimistolta (toimisto@vammaisurheilu.
fi, puh. 044 752 9360) ja lähettämällä se osoitteeseen Huhtasuon 
Hiihto 2000 ry, Nevakatu 1 F 13, 40340 Jyväskylä.
Lisätiedot: Huhtasuon Hiihto 2000 ry, Nina Peltonen, puh. 0400 
911 831 tai VAU, Tuomas Törrönen, puh. 050 408 6152, tuomas.tor-
ronen@vammaisurheilu.fi
Majoitus: Cumulus Jyväskylä: 67 euroa/1 hengen huone, 76 euroa 
2 hengen huone ja 91 euroa 2 hengen huone lisävuoteella. Varauk-
set tehtävä 12.2. mennessä edm. hinnoilla suoraan hotellille, puh. 
014 653 211. Varaustunnus VAU

KEILAILU

KEILACUP 2015–2016, 5. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2015–2016 viides osakilpailu järjeste-
tään lauantaina 16. tammikuuta 2016 klo 11.00 alkaen Rova-
niemellä, Lapin urheiluopiston keilahallissa (Hiihtomajantie 2). 
Kilpailussa noudatetaan kauden 2015–2016 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E.
Osallistumismaksu: 25 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyk-
sittäin 5.1. mennessä tilille Lapin Näkövammaiset ry FI46 8000 
1200 8641 07
Ilmoittautumiset 5.1. mennessä: jarjestosihteeri@tsto.inet.fi
Ilmoittautumisesta on selvittävä osanottajan nimi, kilpailuluok-
ka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Jälki-ilmoittautumiset ei-
vät ole mahdollisia. Luokkien kolme (3) parasta palkitaan.
Lisätiedot: Jukka Loijas, puh. 0400 146 641.

KEILAILUN SM-KILPAILUT (HENK.KOHT., PARI) 
VAU:n keilailun SM-kilpailut henkilökohtaisissa ja parien sarjoissa 
järjestetään 13.–14. helmikuuta 2016 Tampereella, Kaupin keila-
hallilla (Keilakuja 1). Kilpailut alkavat molempina päivinä klo 10.00. 
Finaalit alkavat klo 16.00. Lauantaina 13.2. kilpailevat näkövammai-
set, liikuntavammaiset sekä elinsiirron saaneet ja dialyysissa olevat 
keilaajat ja sunnuntaina 14.2. kehitysvammaiset keilaajat. Ensin hei-
tetään luokkien alkukilpailut (6 sarjaa) ja sen jälkeen finaalipelit SM-
kilpailusääntöjen mukaisesti.
Henkilökohtaisen kilpailun sarjat:
Näkövammaiset: miehet ja naiset B1, B2, B3 ja B4
Kehitysvammaiset: miehet ja naiset yleinen (parikilpailussa myös 
Unified-parikilpailu)
Elinsiirron saaneet ja dialyysissa olevat: miehet ja naiset yleinen
Liikuntavammaiset: miehet ja naiset yleinen (VAU:n mestaruus-
kilpailu)
Parikilpailu heitetään alkukilpailun yhteydessä (6+6 sarjaa). Näkö-
vammaisten parit on muodostettava yhdistyksittäin, kehitysvam-
maiset ja elinsiirron saaneet voivat muodostaa parit vapaasti.
Osallistumismaksu: 28 euroa/keilaaja, maksetaan 29.1. mennessä 
Tampereen Seudun Näkövammaiset ry:n tilille: Danske Bank FI09 

8000 1901 257056 Viite: 190509 ja tiedoksi SM keila 2016.
Ilmoittautumiset 29.1. mennessä: Leena Yrjänäinen, leenayr@
hotmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava: keilaajan 
nimi, sarja ja yhdistys/seura, tarvittaessa parikilpailun pari ja Uni-
fied-pari.
Lisätiedot: Leena Yrjänäinen, puh. 040 729 1053 tai Petri Räbinä, 
puh. 050 596 5014.
Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailla. Ilmoita myös ruokailijoi-
den määrä. Myös avustajien/saattajien määrä ruokailuun.

KEILAILUN SM-JOUKKUEKILPAILU JA  
KEILACUP 2015–2016, 6. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2015–2016 kuudes osakilpailu ja SM-joukkue-
kilpailu järjestetään 12.–13. maaliskuuta 2016 Jyväskylän kei-
lahallilla (Pupuhuhdantie 4). Lauantaina 12.3. keilataan SM-jouk-
kuekilpailu ja sunnuntaina 13.3. keilacupin osakilpailu. Tarkemmat 
tiedot tulevat myöhemmin.
Lisätiedot: Mauno Sirviö, mauno.sirvio@pp1.inet.fi, puh. 0400 544 
178
Majoitus: Cumulus Jyväskylä: 67 euroa/1hh, 76 euroa/2hh, 91 
euroa/2hh lisävuoteella. Varaukset edellä mainituilla hinnoilla teh-
tävä 12.2. mennessä suoraan hotellille, puh. 014 653 211. Varaus-
tunnus VAU

RATSASTUS 

SPECIAL OLYMPICS -RATSASTUSKILPAILU 
Special Olympics -ratsastuskilpailu järjestetään sunnuntaina 
17. huhtikuuta 2016 klo 10.00 alkaen Huittisten Ratsastuskes-
kuksessa. Kanslia aukeaa klo 9.00 ja sulkeutuu tunti kilpailujen 
päättymisen jälkeen.
Luokat: LUOKKA 1: Special Olympics, käyntiohjelma 1, LUOK-
KA 2: Special Olympics, käyntiohjelma 2, LUOKKA 3: Special 
Olympics, käyntiohjelma 2015, LUOKKA 6: Special Olympics, 
käynti-raviohjelma 1, LUOKKA 7: Special Olympics, käynti-ra-
viohjelma 2, LUOKKA 8: Special Olympics, käynti-raviohjelma 
2015, LUOKKA 8: Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjel-
ma 1, LUOKKA 9: Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjel-
ma 2, LUOKKA 10: Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjel-
ma 2015.
Ratsastaja voi osallistua kahteen luokkaan lainahevosella tai 
omalla hevosellaan. Lainahevoset ovat pääasiassa ratsastus-
koulun opetushevosia. Lainahevosluokissa hevoset arvotaan 
ja hevosta on mahdollisuus kerran vaihtaa. Ratsastajat saavat 
verrytellä hevosta 15 min ennen omaa suoritustaan.
Kilpailut ratsastetaan kentällä tai maneesissa, säästä riippuen. 
Hevosten kokeilu ja verryttely järjestetään kentällä tai manee-
sissa sään mukaan.
Kilpailuissa noudatetaan Special Olympics -sääntöjä sekä 
SRL:n vammaisratsastussääntöjä soveltuvin osin. Ratsastajil-
le suositellaan kuulumista SRL:n jäsenseuraan tai hänellä pitää 
olla SRL:n Green Card -kortti, joka kattaa myös ratsastuksessa 
mahdollisesti sattuvat tapaturmat.
Lähtömaksu 10 euroa/luokka, hevosvuokra 10 euroa/luokka. 
Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan.
Ilmoittautumiset Huittisten Ratsastuskeskukseen 10.4. men-
nessä: toimisto@rekikoski.fi tai puh. 02 567 797.
Lisätiedot: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 02 567 797. Majoi-
tusmahdollisuus, sisältää aamupalan. Kilpailupaikalla puffet-
ti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. Jos ratsastaja tarvitsee 
avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mukanaan. Majoitus-
tiedustelut ja varaukset: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 02 
567 797, toimisto@rekikoski.fi
Perjantai-lauantai 15.–16.4. pidetään valmennusleiri Huittisten 
Ratsastuskeskuksessa.
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SOKKOPINGIS 

SOKKOPINGIKSEN SM-KILPAILUT JA  
SOKKOPINGISCUP 2015–2016,  
4. OSATURNAUS 
Sokkopingiksen SM-kilpailut järjestetään 12.–13. maaliskuuta 
2016 klo 11.00 alkaen Jyväskylässä, Viitaniemen koululla (Vii-
taniementie 20). SM-kilpailu on samalla sokkopingiscupin kau-
den 2015–2016 neljäs osaturnaus.
Sarjat: A (kilpasarja), B (harrastesarja/uudet pelaajat)
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, maksetaan kilpailupai-
kalla.
Ilmoittautumiset 28.2. mennessä: Petri Räbinä, petri.rabina@
vammaisurheilu.fi
Majoitus: Cumulus Jyväskylä: 67 euroa/1hh, 76 euroa/2hh, 91 
euroa/2hh lisävuoteella. Varaukset edellä mainituilla hinnoil-
la tehtävä 12.2. mennessä suoraan hotellille, puh. 014 653 211. 
Varaustunnus VAU
Lisätiedot: VAU, Petri Räbinä, puh. 050 596 5014

TAITOLUISTELU 

SPECIAL OLYMPICS -TAITOLUISTELUKILPAILU 
Vihdin Taitoluistelijat ry järjestää Special Olympics -taitoluiste-
lukilpailun lauantaina 13. helmikuuta 2016 Lohjalla, Kisakalli-
on urheiluopiston jäähallilla (Kisakalliontie 284) kutsukilpailun 
yhteydessä.
Kilpailuluokat: Special Olympics -yksinluistelu miesten ja nais-
ten sarjat, tasot I–VI, sarjat jaetaan tarvittaessa ikäryhmiin. Kil-
pailussa luistelija suorittaa ensin pakolliset kuviot ja heti sen 
perään vapaaohjelman ilman väliaikaa. Arviointi: suomalainen 
tähtiarviointi.
Osallistumismaksut: 20 euroa/luistelija.
Ilmoittautumiset 1.2. klo 21.00 mennessä ilmoittautumislo-
makkeella, joka lähetetään osoitteeseen vtl.kilpailut@gmail.
com. Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta www.vammais-
urheilu.fi (Selaa tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> Taito-
luistelu)
Ilmoittautumisesta on selvittävä luistelijoiden nimet, syntymä-
ajat, seuran virallinen edustaja ja luistelijoiden kilpailulisenssin 
tai -luvan maksupäivämäärä.
Musiikkilaitteet: CD-soitin, vain CD-R-levyt. Mukaan myös va-
ralevy.

SPECIAL OLYMPICS -TAITOLUISTELUKILPAILU 
Kehitysvammaisten Special Olympics -taitoluistelukilpailu järjeste-
tään lauantaina 19. maaliskuuta 2016 Tampereella, Hakametsä 2 
-jäähallissa (Keltinkatu 2), osana Varalan Vappis -kutsukilpailua.
Luokat: Special Olympics -yksinluistelu miesten ja naisten sarjois-
sa, tasoilla I–VI. Arvostelujärjestelmä on suomalainen tähtiarvoste-
lu. Kilpailussa luistelija suorittaa ensin pakolliset kuviot ja heti nii-
den perään vapaaohjelman ilman väliaikaa.
Osallistumismaksu: 20 euroa/luistelija. Maksu peritään tuoma-
rilaskun yhteydessä. Tuomarikulut jaetaan osallistuvien seurojen 
kesken.
Kilpailun aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydes-
sä ja se löytyy myös kilpailun järjestävän Varala-Tiimin nettisivuilta 
www.varalatiimi.fi (–> Kilpailut) noin viikkoa ennen kilpailua.
Ilmoittautumiset 5.3. mennessä ja lisätiedot: Arja Putila, arja.puti-
la@gmail.com, puh. 050 546 0937. Ilmoitettava kilpailijan nimi, syn-
tymävuosi, kilpailutaso ja voimassa oleva kilpailulisenssi tai -lupa ja 
sen maksupäivämäärä.

UINTI 

ESPOONLAHDEN UINNIT 
Cetus järjestää Espoonlahden uinnit lauantaina 9. tammikuu-
ta 2016 klo 12.00 alkaen Espoossa, Espoonlahden uimahallissa 25 
metrin radalla liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirto-
uimareille.
Lajiohjelma löytyy osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa 
tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> Uinti).
Luokittelu: Luokka S1–10 – kansainväliset liikuntavammaisten 
luokat; Luokka S11–13 – kansainväliset näkövammaisten luo-
kat; Luokka S14 – kehitysvammaisten luokka; Luokka Y – niiden 
luokka, joilla on liikunnallinen vamma, mutta eivät täytä luokan 
S10 vaatimusta; Luokka A – niiden vammaisten luokka, joilla ei 
ole liikunnallista vammaa kuuluakseen luokkiin S1–10 tai Y ja joi-
ta ei ole luokiteltu kehitysvammaisiksi; Luokka E – elinsiirtouima-
reiden luokka; Luokka AVOIN – kaikki vammaisryhmät uivat tasa-
vertaisina kilpaillen keskenään.
Osallistumismaksu: starttimaksu 8 euroa/startti, maksetaan il-
moittautumisten yhteydessä Cetuksen tilille Nordea FI59 1432 
3000 2198 73
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista vain, jos erissä on tilaa. Jäl-
ki-ilmoittautumismaksu 24 euroa/startti.
Ilmoittautumiset 31.12. mennessä: helen@cetus.fi (nimi, synty-
mävuosi, luokka, seura, lajin nro, laji ja paras aika).
Lisätiedot: Helen Ovaska: helen@cetus.fi (ilmoittautumiset ja nii-
hin liittyvät asiat), Miika Kurppa: kilpailukoordinaattori@cetus.fi 
(muut kilpailuihin liittyvät asiat), Seppo Loiske: puh. 040 755 6484 
(iltaisin ja viikonloppuisin)

YLEISURHEILU

VAMMAISYLEISURHEILUN SM-HALLIKILPAILUT
Vammaisyleisurheilun avoimet SM-hallikilpailut liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille järjestetään lauan-
taina 23. tammikuuta 2016 klo 14.00–17.00 Nastolan Pajulah-
ti-hallissa (Pajulahdentie 167). SM-kilpailut järjestetään vammais-
urheilun kansainvälisen Pajulahti Games -kilpailutapahtuman 
yhteydessä.
Kilpailuluokat ja -sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten 
sekä elinsiirtoväen luokat: M/N, M/N50.
Lajit: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m kävely, pituushyp-
py, 3-loikka, korkeushyppy, kuulantyöntö
Huom! Kilpailujen tarkempi aikataulu on nähtävissä ilmoittautu-
misajan päätyttyä internetosoitteessa www.lahdenahkera.fi/ta-
pahtumakalenteri ja tiedusteltavissa Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU:n toimistolta, puh. 044 752 9360
Osallistumismaksu: 15 euroa/laji, maksetaan 11.1. mennessä 
Lahden Ahkeran tilille: FI69 5610 0720 0197 86. Tiedoksi kilpailijan 
nimi ja VAU YU SM 2016. Jälki-ilmoittautumismaksu on 30 euroa/
laji ja se maksetaan 19.1. mennessä samalle tilille.
Ilmoittautumiset 11.1. mennessä sähköisellä ilmoittautumislo-
makkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtu-
mia –> Tapahtumat lajeittain –> Yleisurheilu) tai tilaamalla ilmoit-
tautumislomakkeen VAU:sta (harri.lindblom@vammaisurheilu.fi, 
puh. 044 3617 353) ja lähettämällä se osoitteeseen Lahden Ahke-
ra, Takojankatu 3, 15800 Lahti. Huom! Jälki-ilmoittautuminen mah-
dollista 19.1. mennessä sähköpostitse osoitteeseen pvainio88@
gmail.com.
Lisätiedot: Lahden Ahkera, puh. 044 036 0300 ja toimisto@lah-
denahkera.fi sekä VAU, Harri Lindblom, puh. 044 361 7353, harri.
lindblom@vammaisurheilu.fi
SM-kilpailuihin saavat osallistua kaikki luokitellut liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaiset sekä elinsiirron saaneet. Urheilijat luokitellaan 
omien kansallisten/kansainvälisten luokitusten mukaan. Lisäk-
si järjestetään kilpailut avoimessa luokassa, johon voivat osallis-
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Kalenteri 2016 tammi-maaliskuu
E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Tammikuu
9.1. Istumalentopallon 4. 
ykkössarjaturnaus (L) Jyväskylä
9.1. Espoonlahden uinnit (E, K, L, N) Espoo
10.1. V Lappi-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Rauma
10.–15.1. Special Olympics 
-talvimaailmankisojen esikisat (K) 
Schladming, Graz & Ramsau, Itävalta
15.1. Piiska-Boccia (pari) (E, K, L, N) Kurikka
15.–17.1. Iloliikuttaja-starttikurssi (E, K, L, 
N) Nastola
16.1. Keilacup 2015–2016, 5. osakilpailu 
(E, K, L, N) Rovaniemi
17.1. Ruskotunturin Lumisunnuntai (E, K, 
L, N) Oulu
22.–24.1. Koripallon Ricoh-turnaus (K) 
Vantaa
22.–24.1. Pajulahti Games 
-kilpailutapahtuma (K, L, N) Nastola
23.1. Vammaisyleisurheilun SM-
hallikilpailut (E, K, L, N) Nastola
23.1. Voimanoston SM-kilpailut (L) 
Nastola
23.–24.1. Pyörätuolirugbyn SM-sarja 
2015–2016, 3. osaturnaus (L) Turku
23.–24.1. Sähköpyörätuolisalibandyn 
SM- ja Finlandia-sarja 2015–2016, 2. 
osaturnaus (L) Lieto
24.1. Vuokatin Lumisunnuntai (E, K, L, N) 
Sotkamo
30.–31.1. Maalipallon 3. SM-sarja- ja 
1-divisioonaturnaus (N) Espoo
30.–31.1. Elinsiirron saaneiden 
liikuntaleiri (E) Nastola
31.1. Himoksen Lumisunnuntai (E, K, L, N) 
Jämsä

Helmikuu
2.2. Kehitysvammaisten biljardin SM-
kisat (K) Helsinki
6.2. Mielakan Lumilauantai (E, K, L, N) 
Kouvola
7.2. Unified-koripallon 7-sarjan turnaus 
(K) Kotka = 7.2. Unified-koripallon 7-sarjan 
turnaus (K) Vantaa
12.2. Sherborne-koulutus, Oulu
13.2. FreeSkin Lumilauantai (E, K, L, N) 
Ruokolahti
13.2. Special Olympics 
-taitoluistelukilpailu (K) Lohja
13.2. Sokkopingiscup 2015–2016, 3. 
osaturnaus (N) Helsinki
13.–14.2. Sherborne-peruskoulutus, 
Tampere
13.–14.2. Pyörätuolirugbyn SM-sarja 
2015–2016, 4. osaturnaus (L) Helsinki
13.–14.2. Unified-koripallon 6A- ja 
6B-sarjojen turnaus (K) Nokia
13.–14.2. Keilailun SM-kilpailut (henk.
koht., pari) (E, K, N) Tampere
14.2. Ystävä-Boccia (pari, joukkue) (E, K, L, 
N) Mänttä-Vilppula
17.2. Koululaisten 
hiihtomestaruuskilpailut (E, K, L, N) 
Jyväskylä
21.–28.2. Vammaismaastohiihdon ja 
-ampumahiihdon maailmancupin 2. 
osakilpailu (L, N) Finsterau, Saksa
26.–28.2. Jalkapallon, salibandyn, 
tenniksen, keilailun ja yleisurheilun 
Special Olympics -valmennusleiri (K) 
Nastola
27.2. Parra-Boccia (pari) (E, K, L, N) Teuva

27.–28.2. Maalipallon 4. SM-sarja- ja 
1-divisioonaturnaus (N) Espoo
29.2.–2.3. EKL:n SM-kilpailu (joukkue) (E, K, 
L, N) Virrat

Maaliskuu
2.–4.3. EKL:n Suomi-sarja (joukkue) (E, K, 
L, N) Virrat
5.3. Härmä-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Alahärmä
10.–11.3. EKL:n SM-kilpailu (henk.koht.) (E, 
K, L, N) Porvoo
12.3. Keilailun SM-joukkuekilpailu (E, K, L, 
N) Jyväskylä
12.–13.3. Sherborne-peruskoulutus, Pori
12.–13.3. Sokkopingiksen SM-turnaus 
ja sokkopingiscupin 2015–2016 4. 
osaturnaus (N) Jyväskylä
12.–13.3. Pyörätuolirugbyn SM-sarja 
2015–2016, 5. osaturnaus (L) Turku
12.–13.3. Vammaismaastohiihdon SM-
kilpailut (E, K, L, N) Jyväskylä
13.3. Keilacup 2015–2016, 6. osakilpailu 
(E, K, L, N) Jyväskylä
15.3. Ritola-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Peräseinäjoki
15.–20.3. Vammaismaastohiihdon ja 
-ampumahiihdon maailmancupin 3. 
osakilpailu (L, N) Vuokatti
19.3. Special Olympics 
-taitoluistelukilpailu (K) Tampere
20.3. Unified-koripallon 7-sarjan turnaus 
(K) Vantaa

Kilpailujen tulokset löytyvät
VAU:n verkkopalvelusta lajeittain

(www.vammaisurheilu.fi). 

Tulokset ovat myös tilattavissa
kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.

tua vammaisurheilijat, joilla ei ole luokitusta: liikuntavammaiset 
avoin (pysty- ja tuoliluokka), näkövammaiset avoin ja kehitysvam-
maiset avoin. Järjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia osanottajien 
lukumäärän vähyyden vuoksi, kun osallistujia on vähemmän kuin 
kolme (3). Urheilijalta ei vaadita yleisurheilulisenssiä, mutta urheili-
jan on edustettava joko SUL:n tai VAU:n alaista jäsenseuraa tai -jär-
jestöä.
Majoituksen voi varata Liikuntakeskus Pajulahdesta: myyntisih-
teeri Sari Eloranta, puh. 03 8855 204, sari.eloranta@pajulahti.com. 
VAU:n sopimushinta täysihoidolla opistotason huoneissa: aikuinen 
pe–su 76 euroa/vrk ja 6–16-v pe–su 71 euroa/vrk.

VOIMANOSTO 

VOIMANOSTON SM-KILPAILUT 
Liikuntavammaisten voimanoston avoimet SM-kilpailut järjeste-
tään lauantaina 23. tammikuuta 2016 Nastolassa, Liikuntakeskus 
Pajulahdessa. Punnitus alkaa klo 11.00 ja kilpailut klo 13.00. SM-kil-
pailut järjestetään vammaisurheilun kansainvälisen Pajulahti Ga-
mes -kilpailutapahtuman yhteydessä. Kilpailuissa noudatetaan 
IPC:n sääntöjä.
Osallistumismaksu: 20 euroa/nostaja, maksetaan VAU:n tilille 
FI1580018710023586, viitteeseen 13012, urheilijan nimi, SM-voi-

manosto.
Ilmoittautumiset 5.1. mennessä sähköpostitse: harri.lindblom@
vammaisurheilu.fi tai postitse VAU, Harri Lindblom, Radiokatu 20, 
00240 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava nimi, seu-
ra/yhdistys, syntymäaika, sarja, tehty tulos päivämäärineen.
Lisätiedot: VAU, Harri Lindblom, puh. 044 361 7353, harri.lind-
blom@vammaisurheilu.fi
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LEIRIKUTSUT

VIIDEN LAJIN SPECIAL OLYMPICS -LEIRI
Tervetuloa kehitysvammaisten Special Olympics -jalkapallon, -salibandyn, -tenniksen, -kei-
lailun ja -yleisurheilun valmennusleirille Nastolan Liikuntakeskus Pajulahteen 26.–28. hel-
mikuuta 2016. Leiri on avoin kaikille kehitysvammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 13 v). 
Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmennukseen. Leirillä toimitaan itsenäisesti lajival-
mentajien ohjauksessa, tarvittaessa mukana voi olla oma avustaja.

Hinta: 150 euroa/hlö (laskutetaan ennen leiriä, sisältää majoituksen, ruokailut, ohjauksen 
ja vakuutuksen) sekä keilailussa lisäkustannuksena kilpailumaksu sunnuntaina 28.2. Lahden 
keilahallin erikoiskisaan osallistuville (n. 35 euroa, maksu paikan päällä, ilmoittautuminen lei-
rillä).

Ilmoittautumiset leirille 31.1. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoittees-
sa www.vammaisurheilu.fi (Selaa tapahtumia –> Tapahtumat vammaryhmittäin –> Kehitys-
vammaiset).

Lisätiedot: VAU, Elina Ahtiainen, elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 139 7373.

TALVILAJIEN SPECIAL OLYMPICS -LEIRI
Tervetuloa kehitysvammaisten Special Olympics -hiihdon, -alppilajien ja -lumikenkäilyn val-
mennusleirille Sotkamon Vuokattiin 1.–3. huhtikuuta 2016. Leiri on avoin kaikille kehitys-
vammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 13 v). Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmen-
nukseen. Leirillä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, tarvittaessa mukana voi 
olla oma avustaja.

Leiriin sisältyy Special Olympics -lumikarnevaalipäivä lauantaina 2.4., jolloin voi osallistua 
matalan kynnyksen Special Olympics -kisoihin ja -kokeilupisteisiin.

Hinta: hiihto ja lumikenkäily 150 euroa/hlö yli 15-vuotiaat, 120 euroa/hlö alle 15-vuotiaat 
(laskutetaan ennen leiriä, sisältää majoituksen, ruokailut, ohjauksen ja vakuutuksen), alppila-
jeissa 200 euroa/hlö yli 15-vuotiaat, 170 euroa/hlö alle 15-vuotiaat (em. lisäksi sis. hissilippu) 
sekä lisäkustannuksena välinevuokraus, jos ei omia.

Ilmoittautumiset leirille 29.2. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoittees-
sa www.vammaisurheilu.fi (Selaa tapahtumia –> Tapahtumat vammaryhmittäin –> Kehitys-
vammaiset).

Lisätiedot: VAU, Elina Ahtiainen, elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 139 7373. 
Mahdollisuus osallistua myös vain Special Olympics -lumikarnevaaleihin 2.4.

RYTMISEN VOIMISTELUN JA MELONNAN  
SPECIAL OLYMPICS -LEIRI 
Tervetuloa kehitysvammaisten Special Olympics -rytmisen voimistelun ja -melonnan val-
mennusleirille Lohjan Kisakallion urheiluopistolle 13.–15. toukokuuta 2016. Leiri järjeste-
tään Special Olympics -karnevaalien yhteydessä (katso sivu 23). Leiri on avoin kaikille kehi-
tysvammaisille urheilijoille. Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmennukseen. Leirillä 
toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, tarvittaessa mukana voi olla oma avusta-
ja (hinta sama kuin leiriläisellä).

Hinta: 150 euroa/hlö, sisältää lajivalmennusta yhdessä lajissa, osallistumisen SO-karnevaa-
leihin, täysihoidon ja vakuutuksen.

UINNIN SPECIAL OLYMPICS -LEIRI
Tervetuloa kehitysvammaisten Special Olympics -uinnin valmennusleirille Nastolan Liikun-
takeskus Pajulahteen 20.–22. toukokuuta 2016. Leiri on avoin kaikille kehitysvammaisille 
urheilijoille (ikäsuositus yli 13 v). Leirillä toimitaan itsenäisesti valmentajien ohjauksessa, tar-
vittaessa mukana voi olla oma avustaja.

Hinta: 150 euroa/hlö (laskutetaan ennen leiriä, sisältää majoituksen, ruokailut, ohjauksen 
ja vakuutuksen).

Ilmoittautumiset 24.4. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa 
www.vammaisurheilu.fi (Selaa tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> Uinti)

Lisätiedot: VAU, Elina Ahtiainen, elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 139 7373

KOULUTUKSET

Veronica Sherbornen ke-
hittelemä Sherborne Deve-
lopmental Movement on 
kokonaisvaltainen liikun-
taohjelma, joka tukee mo-
nipuolisesti motoriikan ja 
sosiaalisten taitojen kehit-
tymistä. Sherborne-ohjel-
ma on alun perin kehitetty 
kehitysvammaisten lasen 
ja aikuisten tarpeisiin, mut-
ta monipuolisuutensa ja 
muunneltavuutensa ansi-
osta sitä käytetään laajasti 
sekä yleis- että erityisope-
tuksessa niin kouluissa kuin 
päivähoidossakin. Sherbor-
ne soveltuu hyvin myös ai-
kuisten ja iäkkäiden liikun-
taan.

Tulevat Sherborne 
-koulutukset

12.2.2016, 
Virpiniemen 
liikuntaopisto, Oulu
Sherborne-koulutus
Kouluttaja: Sari Kuivas
Ilmoittautumiset 1.2. men-
nessä: info@virpiniemi.fi
Lisätiedot: 
katri.virtanen@virpiniemi.fi

13.–14.2.2016 
Varalan urheiluopisto, 
Tampere
Sherborne-peruskurssi
Kouluttaja: Susa Miettunen
Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot: 
ursula.haapanen@varala.fi

12.–13.3.2016 Pori
Sherborne-peruskurssi
Kouluttaja: Susa Miettunen
Ilmoittautumiset 29.2. 
mennessä: 
www.vammaisurheilu.fi
(Selaa tapahtumia –> 
Koulutukset ja kurssit)

SHERBORNE
-KOULUTUKSET


