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1 VKO  19.– 26.11.2016 

alk. 1.116,–/hlö/vko 

Teemana on Boccia-peli (lisää pelistä www.vammaisurheilu.fi), jota ohjatusti 
pelataan Harri Lindblomin kanssa viikon aikana. Harri toimii myös matkanjohtajana. 
Mukaan mahtuvat niin aloittelijat kuin kokeneemmatkin pelaajat. 
Mukana matkalla ei ole avustajaa, joten oma avustaja sitä tarvitsevalle mukaan.
 
Hotellilla nautit esteettömistä liikuntamahdollisuuksista ja lisänä saat mukaasi aktiivista ja liikunnallista seuraa. 
Lomalle voit lähteä joko yksin tai porukalla. Mukaan mahtuvat omat liikkumisen ja liikunnan apuvälineet ja voit 
nauttia vaivattomasta matkustamisesta. Majoitus on suositussa ja täysin esteettömässä hotelli Mar y Solissa. 
Hotellissa kaksi uima-allasta, viihtyisä ravintola, hoitolaitos Teralava, upea liikuntasali ja paljon muuta. 
Voit vuokrata apuvälineitä myös paikanpäältä – kysy lisää. Majoitus yksiöissä ja kaksioissa. 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja esteettömiä lomia 
asiantuntemuksella toteuttava Matka-Agentit järjestävät VAU ry:n

harrastematkan
Teneriffan lämpöön 

Meiltä myös liittymälennot/junaliput. – Kysy lisää! Puheluiden hinnat 8,28 snt/min (+alv 24%).
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TOIMITUSTIIMI
Lauri Jaakkola, Aija Saari, 
Anna Tervahartiala, 
Leena Kummu, Riikka Juntunen

ULKOASU
Mainostoimisto Huima, Huittinen

JULKAISIJA
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
toiminnanjohtaja Riikka Juntunen
puh. 0400 340 091 
puheenjohtaja Erkki Lönnrot 
puh. 0400 501 859

Yhteistyössä Suomen 
Paralympiakomitean kanssa. 

ILMOITUSMYYNTI
Scanetto Oy
aineistot@scanetto.fi

PAINOPAIKKA
ForssaPrint,
Forssa
Painosmäärä  5500 kpl
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TILAUKSET JA 
OSOITTEENMUUTOKSET
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puh. 044 752 9360

ILMESTYMINEN 2016
NRO 2 17.6. Urheilijatarinoita
NRO 3 7.10. Miten pääsen mukaan?
NRO 4 16.12. Yhdenvertaisuus

KANNEN KUVA 
Outi Pietikäinen nostaa 
poikaansa Ryania Jaatinen ry:n 
Pikku-Miinat -uintiryhmässä.
Kuva: Anna Tervahartiala

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

Pääkirjoitus

www.facebook.com/
vammaisurheilu

Itsestäänselvyyksiä
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA on ollut osa vammaisurheilun 
ja -liikunnan toimintaa yli 15 vuoden ajan. Vaikka suurin osa VAU:n saamas-
ta toiminta-avustuksesta tulee opetus- ja kulttuuriministeriön kautta Veikka-
uksen tuotoista, SOLIA saa tukea toimintaansa poikkeuksellisesti Raha-auto-
maattiyhdistykseltä. Tammikuisessa RAY:n tekemässä tarkastuksessa yhtenä 
tarkastelukohteena oli vaikuttavuus.

RAY totesi tarkastuksen yhteydessä, että yksi erityisen tärkeä asia toiminnas-
sa on vertaisohjaajien kokema vaikuttavuus. Jäimme miettimään saatua pa-
lautetta. SOLIA:n perustamisesta lähtien vertaisohjaajat ovat olleet mukana 
tapahtumissa, esittelemässä välineitä, kertomassa kokemuksia niiden käyt-
tämisestä, neuvomassa toimintavälineiden säätämisestä ja innostamassa 
liikkumaan. Palvelun ja neuvonnan lähtökohtana on ollut, että apuvälineen 
käyttäjä tietää apuvälineiden käyttämisestä. Yksinkertaista! Emme vain ole 
osanneet tuoda vertaisohjaajien kokemuksia esille, koska olemme pitäneet 
sitä itsestäänselvyytenä.

Itsestään selvää on myös ollut, että VAU:n tapahtumien suunnittelussa ja 
toteutuksessa on mukana urheilijoita tai vertaisohjaajia. Sähköpyörätuoli-
salibandyn EM-kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi San-
na Kalmari, jolla on pitkä kokemus lajista sekä pelaajana että lajijaostossa. 
Maalipallon MM-kisojen järjestelytoimikunnan jäsenenä oli Erkki Miinala, 
joka on yksi maailman parhaista maalipalloilijoista. Marjo Remes tuo oman 
osaamisensa tulevan kesän elinsiirtoliikunnan viikon järjestämiseen ja Ilkka 
Vass toimii elinsiirron saaneiden EM-kilpailujen järjestelytoimikunnan pu-
heenjohtajana. VAU:n hallituksen entinen puheenjohtaja Pekka Hätinen on 
luottamustoimensa jälkeen ollut mukana vapaaehtoisena järjestämässä pyö-
rätuolirugbyn EM-kilpailuja ja boccian PM-kilpailuja. Vertaisuus on voimavara, 
itsestäänselvyys, joka kannattaa huomioida.

Tämän vuoden alussa käynnistyi uudistettu Iloliikuttaja-vertaisohjaajakoulu-
tus, jonne oli hakijoita enemmän kuin pystyttiin ottamaan mukaan. Hienoa oli 
myös huomata, että vammaisurheilun omaan Nuori toimija -koulutukseen oli 
hakijoita enemmän kuin koskaan aiemmin.

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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S
uomalainen urheilu- ja lii-
kuntakulttuuri sekä toi-
saalta myös vammaisjär-
jestötoiminta pohjautuvat 
vapaaehtoistyölle. Kunnil-

la on tärkeä rooli toiminnan järjestämi-
sessä ja erityisesti tilojen tarjoamisessa, 
mutta pääasiallisesti järjestelmä pyörii 
sellaisten ihmisten voimin, jotka eivät 

Vapaaehtoisuuden muutos

Teema

Vapaaehtoisten varassa
Suomalaisen urheilun ja liikunnan tulevaisuudessa on useita uhkakuvia. 

Vapaaehtoistoiminnan perustan mureneminen on yksi vakavimmista.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

saa tekemästään työstä rahallista kor-
vausta.

Yhteiskunnalliset murrokset ovat vai-
kuttaneet jo pidemmän aikaa vapaaeh-
toistoiminnan perustaa murentavasti. 
Ihmiset eivät pysy aloillaan, sitoutunee-
na tiettyyn paikkakuntaan, niin kuin en-
nen. Työelämä on epäsäännöllisempää 
kuin aiemmin. Sanonta ”aika on rahaa” 

pätee vahvemmin kuin koskaan ennen, 
ja se ei tiedä hyvää vapaaehtoistoimin-
nalle.

Toistaiseksi tilanne on vielä siedettä-
vä, kiitos suurten ikäluokkien, jotka jää-
vät kovaa vauhtia eläkkeelle ja elävät 
sen jälkeen pidempään ja hyväkuntoi-
sempina kuin aiemmat ikäpolvet. Suu-
rille ikäluokille vapaaehtoistyön tekemi-

Tuomarit ovat tärkeitä 
vapaaehtoistoimijoita 
vammaisurheilulajien 
sarjatoiminnassa. 
Kuvassa sähköpyörä-
tuolisalibandytuomari 
Ilkka Siiki.
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Jyväskylän yliopiston liikuntasosiologian 
professori Hannu Itkonen.

nen on vielä luontaista.
– Jo 90-luvulla tekemässämme tut-

kimuksessa tilanne oli sellainen, että 
merkkejä urheilun parissa tehtävän va-
paaehtoistyön vähenemisestä ei ollut, 
mutta tekijät ikääntyivät, sanoo Hannu 
Itkonen, liikuntasosiologian professori 
Jyväskylän yliopistosta.

Itse asiassa edelleenkään vapaaeh-
toistyötä urheilun ja liikunnan parissa 
tekevien määrässä ei ole suurempaa 
laskua, kertoo vapaaehtoistoiminnan 
edunvalvontajärjestön Kansalaisaree-
nan toiminnanjohtaja Anitta Raitanen, 
mutta etenkin nuorempien sukupolvi-
en sitoutumishalukkuus vapaaehtois-
työhön on vähäisempää.

– Yksi vapaaehtoistoiminnan selkeis-
tä trendeistä on satunnaisesti, episodi-
sesti tehtävä työ, vaikka vapaaehtois-
toiminnan kantava voima on edelleen 
pitkäjänteinen, sitoutunut työ, Raitanen 
toteaa.

Trendi suosii etenkin tapahtumien 
järjestäjiä. Esimerkiksi kesän 2015 val-
tava kansainvälinen voimistelutapah-
tuma Gymnaestrada oli näyte vapaaeh-
toistyön voimasta.

– Suhteellisen lyhytkestoisiin tapah-
tumiin sitoutuminen on helpompaa. 
Tapahtumissa tehtävä vapaaehtoistyö 
on nuorille mahdollisuus saada mer-
kintä ansioluetteloon ja tietysti verkos-
toitua, mikä on nykyään hyvin tärkeää, 
Itkonen sanoo.

Viime aikojen menestyksekkäissä ur-
heilu- ja liikuntatapahtumissa on myös 
osattu markkinoida vapaaehtoistyötä 
vetävästi, sanoo Kansalaisareenan Rai-
tanen.

– Itse en juurikaan ole ollut urheilus-
sa mukana tai seurannut sitä sen tar-
kemmin, mutta ilolla katselin nuorten 
jääkiekon MM-kisoista tehtyjä ohjelmia, 
joissa myös kisoissa toimivat vapaaeh-
toiset pääsivät hyvin esille, Raitanen sa-
noo.

Suurin osa vapaaehtoistyöstä niin 
seuroissa kuin yhdistyksissä on kuiten-
kin arjen puurtamista. Se on osa-alue, 
joka kärsii eniten yhteiskunnan muut-
tumisesta.

– Työajat ovat tänä päivänä hyvin epä-
säännölliset. Urheiluseuratoiminnas-
sa taas on hyvin säännöllinen kalente-
ri, milloin harjoitusvuorot ovat, ja mihin 

pitäisi vapaaehtoistyöntekijän pystyä si-
toutumaan, Itkonen selvittää.

Anitta Raitanen uskoo, että urheilul-
la ja liikunnalla on mahdollisuus op-
pia sopeutumaan vapaaehtoistoimin-
nan muutoksen kanssa, mutta se vaatii 
joustavuutta. 

Kansalaisareenan Taloustutkimuk-
sella teettämän tutkimuksen mukaan 
vuonna 2015 vapaaehtoistyöntekijöi-
den määrä nuorissa ikäluokissa (15–
24- ja 25–34-vuotiaat) oli laskenut sel-
keähkösti vuoteen 2010 verrattuna, 
mutta näissä ikäluokissa oli paljon sel-
laisia henkilöitä, jotka haluaisivat tehdä 
vapaaehtoistyötä, vaikka eivät sitä tällä 
hetkellä teekään.

– Siinä on haaste, miten saada nuo-
remmat ikäpolvet paremmin mukaan 
vapaaehtoistyöhön. Siellä on kuitenkin 
potentiaalia. Jos urheilu hoitaa hom-
mansa hyvin, niin varmasti löytyy jat-
kossakin ihmisiä vapaaehtoistyöhön, 
Raitanen sanoo.

– Sellainen tendenssi on vahvistu-
massa, että ei haluta sitoutua vapaaeh-
toistyöhön, jos siitä ei saada sitä mitä 

 “Työajat ovat 
tänä päivänä hyvin 

epäsäännölliset.
Urheiluseura-
toiminnassa 
taas on hyvin 
säännöllinen 

kalenteri.”
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odotetaan. Vastuu ja se mitä siitä saa 
pitää olla tasapainossa. Aina tulee löy-
tymään niitä, jotka ovat sitoutuneita 
henkeen ja vereen, mutta jotta he eivät 
uupuisi taakan alla, täytyy kevyemmin 
sitoutuneille pystyä mobilisoimaan en-
tistä paremmin toimintamahdollisuuk-
sia, hän jatkaa.

Mitä siitä saa?
Tässäkin artikkelissa on rakennettu ra-
ja-aitaa sydänverellään vapaaehtois-
työtä tekevän ikääntyvän sukupolven ja 

kaikesta palkkiota vaativien ja laiskasti 
vapaaehtoistyöhön osallistuvien nuor-
ten välillä. Vastakkainasettelu on tietys-
ti täysin epäreilu, sillä yhtäältä pyyteet-
tömästi sitoutuneita löytyy valtavasti 
myös nuorista ikäluokista ja toisaalta 
Hannu Itkosen aiemmin mainitsemat 
yhteiskunnalliset muutokset rajoittavat 
monen osalta voimakkaasti vapaaeh-
toistyön tekemisen mahdollisuuksia.

Mutta jotain täytyy olla taustalla siinä, 
että vapaaehtoistyön tekemisen yhtey-
dessä puhutaan yhä enenevissä määrin 

siitä, mitä työn tekijä saa siitä itselleen.
– Urheilun ja liikunnan arvopohja on 

vähän hukassa tällä hetkellä, Itkonen 
sanoo.

Aiemmin urheiluseuratoiminta oli 
voimakkaasti liitoksissa esimerkiksi 
nuorisoseura-aatteeseen, työväen aat-
teeseen tai uskonnolliseen toimintaan. 
Aate oli se joka sitoi ihmisiä seuratoi-
mintaan, eikä silloin kyselty henkilökoh-
taisten saamisten perään.

Itkosen mukaan aate ja yhteisölli-
syys näkyvät edelleen esimerkiksi suo-

Vuonna 2014 Espoossa järjestettyjä maalipallon MM-kilpailuja oli mahdollistamassa lähes 90 vapaaehtoista.

Teema
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”Vapaaehtoistyö loppuu kokonaan”
Pienillä paikkakunnilla vapaaehtoistyö on vielä voimissaan. Pohjoissa-
volainen Leppävirran Urheilijat järjesti vuoden 2015 aikana 303 liikunta-
tapahtumaa – lukema, jonka seuran puheenjohtaja Jorma Rajakannas 
arvelee olevan jonkin sortin maailmanennätys.

Tapahtumat, joita seuralla voi yhden viikonlopun aikana olla kahdek-
sankin kappaletta – pilkkiä, hiihtoa, saappaanheittoa jne. – toteutettiin 
vapaaehtoisvoimin, rakkaudesta urheiluun. 

LepU:n järjestämissä tapahtumissa on aina mukana myös sarjat eri-
tyisryhmille, ja seuran aktiivit menevät mielellään järjestämään mata-
lan kynnyksen urheilutapahtumia myös esimerkiksi kehitysvammaisten 
asuntoloihin.

– Neljä vuotta kun olin työskennellyt tässä seurassa, minulle sanot-
tiin, että poltat poika itsesi vielä loppuun. No, nyt on 30 vuotta takana, 
enkä ole vielä polttanut. Ei se positiivinen stressi katos haittaa, Rajakan-
nas sanoo.

Hänkään ei ole voinut olla huomaamatta vapaaehtoistoiminnan poh-
jan murentumista, vaikka LepU:n tapahtumiin aktiivisia – enimmäkseen 
iäkkäämpiä – vapaaehtoisia onkin toistaiseksi hyvin löytynyt.

– Ihmiset ovat itsekkäitä. He mieluummin liikkuvat itse ja nautiskele-
vat, eivät halua tehdä muiden hyväksi, Rajakannas toteaa.

– Kun tämä sukupolvi menee hautaan, niin vapaaehtoistyö loppuu 
Suomessa kokonaan, hän linjaa.

Leppävirran Urheilijoiden puheenjohtaja Jorma Rajakannas pokkasi syksyllä 
2013 VAU:n vammaisurheilun ja -liikunnan vapaaehtoistyöstä myönnettävän 
Hyvä tyyppi -palkinnon.

menruotsalaisten viestikarnevaalien 
valtavassa volyymissa ja pienten paik-
kakuntien lentopallo- ja pesäpallojouk-
kueiden ympärille rakentuvassa paikal-
lishuumassa. Suuressa mittakaavassa 
– ja suurissa kaupungeissa – individua-
lismi useimmiten kuitenkin jyrää yh-
teisöllisyyden, kuten monilla muillakin 
elämänaloilla.

Erilaisten urheilulajien ja liikunta-ak-
tiviteettien kirjo on myös kasvanut val-
tavasti viime vuosikymmeninä. Vam-
maisurheilussa tämä näkyy hyvin siinä, 
että lajiaktiiveja – niitä jotka urheilemi-
sen ohella junailevat myös treenivuo-
roja, turnauksia, varainhankintaa jne. 
– ei riitä joka lajiin ja jokaiselle paikka-
kunnalle riittävästi. Perinteiset vam-
maisurheilulajit kutistuvat ja uusien la-
jien kasvu on hidasta.

Vammaisurheilussa ja yleensäkin 
vammaisjärjestöjen toiminnassa suu-
rin osa vapaaehtoisista on itse vam-
maisia henkilöitä tai heidän läheisiään. 
Heidän määränsä ei välttämättä ole vä-
henemässä, mutta organisoitumisas-
te näyttäisi olemaan pienemään päin. 
Paikalliset vammaisyhdistykset eivät 
saa nuoresta polvesta uusia jäseniä 
niin paljon kuin toisesta päästä luon-
nollisen poistuman myötä lähtee.

– Paikallisyhdistyksiin tarvittaisiin 
omat liikuntavastaavansa, jotta lii-
kuntatoiminta olisi aktiivista, mutta 
kun 30 jäsenen yhdistyksessä on vai-
keuksia saada riittävästi ihmisiä muo-
dostamaan hallituksen, niin on ym-
märrettävää, ettei ole helppoa löytää 
vapaaehtoista vastaamaan liikunnas-
ta, tiivistää Markku Runtti, joka toimii 
liikuntavastaavana Tampereen seu-
dun Näkövammaisissa, jonka alaisuu-
dessa on lähialueiden pienempiä pai-
kallisyhdistyksiä.

Teema

 “30 jäsenen 
yhdistyksessä on 
vaikeuksia saada 
riittävästi ihmisiä 
muodostamaan 

hallituksen.”
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Vammaisyhdistysten ja -järjestöjen pii-
rissä vapaaehtoistyötä tekevien profiili 
on vertaistoimintanäkökulman vuoksi 
hieman erilainen kuin urheiluseuratoi-
minnassa, mutta lainalaisuudet ovat 
perustaltaan samat. Sitoutuminen va-
paaehtoistoimintaan on ollut vahvasti 
kytköksissä yhteisöllisyyteen. Urheilu-
seuroissa yhteisöllisyys on kummun-
nut aatteesta, paikallishengestä tai la-
jirakkaudesta, vammaisyhdistyksissä 
vertaiskokemusten tarpeesta.

– Ihmisiä motivoi toisen vertaisen, eli 
samassa tilanteessa olevan henkilön 
tapaaminen, hänen kokemuksistaan 
kuuleminen ja omista kokemuksista 
kertominen, sanoo Kuuloliiton vapaa-
ehtoistoiminta -tutkimuksen (2012) teh-
nyt erityisasiantuntija Anniina Lavikai-
nen.

– Yhteistä kuulovammaisten koke-
muksissa on se, että vertaisten kanssa 
kommunikaatioon liittyvät kysymyk-
set ja niistä keskusteleminen yhdistä-
vät vertaisia, kun taas muussa yhteis-

kunnassa kommunikaatioon liittyvät 
haasteet voivat erottaa kuulovammai-
sen ns. valtaväestöstä, hän jatkaa.

Lavikainen havaitsi tutkimukses-
saan, että Kuuloliiton alaisen vapaa-
ehtoistoiminnan haasteet ovat samat 
kuin vapaaehtoistyön muillakin aloil-
la: sitoutuneita vapaaehtoisia ei ole 
jonoksi asti. Vertaistoimintaan kyl-
lä mielellään osallistutaan, mutta sen 
järjestäminen on eri asia.

Yhä useammassa urheiluseurassa ja 
paikallisyhdistyksessä on myös palk-
katyöntekijä. Palkkaa saavien henki-
löiden tulo vapaaehtoistyön ”reviiril-
le” on omalta osaltaan muuttanut alan 
dynamiikkaa.

– Siitä syntyy helposti jännitteitä, 
että kenen pitää tehdä mitäkin, jos 
tämä toinen tässä saa työstään palk-
kaa. Palkattuun henkilöön kohdis-
tuu helposti kohtuuttomia odotuksia, 
Hannu Itkonen pyörittelee.

Vapaaehtoistyö on vaikeasti korvat-
tavissa, ja se taitaa kuulua niihin itses-

täänselvyytenä pidettyihin asioihin, 
joiden arvon huomaa todella vasta 
kun se on poissa.

On vapaaehtoistyön arvoa Suomes-
sa tosin tutkittukin. Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituutin Vapaaehtois-
työn kansantaloudelliset vaikutukset 
-raportissa (2011) arvioitiin Manner-
heimin Lastensuojeluliiton, Suomen 
4H-liiton, Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestön ja Suomen Punaisen Ris-
tin tekemän vapaaehtoistyön yhteen-
lasketun arvon olevan keskimäärin 
132 miljoonaa euroa vuodessa.

Urheilusta tai vammaisjärjestötoi-
minnasta vastaavia lukuja on vaikea 
arvioida. Mittakaavaa voi hahmot-
taa päässään miettimällä, miten pal-
jon järjestettyä urheilu- ja liikuntatoi-
mintaa jäisi tänäkin päivänä väliin, jos 
kaikki vapaaehtoistoimijat ilmoittai-
sivat jäävänsä kotiin. Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:n kaltaiset 
kansalaisjärjestöt ovat nimensä mu-
kaisesti täysin kansalaisten varassa..

Asiakasajattelu ja 
vapaaehtoistoiminta 
sopivat huonosti yhteen
Nuorisotutkimusseuran vastaavan tutkijan Mikko Sala-
suon mukaan yritysretoriikka on jyrännyt urheilun ja lii-
kunnan kansalaistoiminnan, ja tämän vuoksi myös vapaa-
ehtoistyö on ajautunut ahdinkoon.

– Kansalaistoiminnan kuuluisi olla sitä, että kansalaiset 
tekevät kansalaisille ilman taloudellisia intressejä, Salasuo 
aloittaa.

Hän näkee kuitenkin, että 1990-luvun lamasta ja silloi-
sen SLU:n syntymisestä saakka suomalaiseen urheilu- ja 
liikuntakenttään on pesiytynyt uusliberalistinen ajattelu-
malli, jonka läpitunkevuus on vain kiihtynyt tällä vuositu-
hannella.

– 90-luvulta lähtien on ollut vallalla ajatus, että kansalais-
järjestöt tekevät asioita valtion puolesta ja kaiken pitää olla 
mahdollisimman tuottavaa ja tehokasta. Urheiluliikkeessä 
on alettu puhumaan lapsista asiakkaina. Pyritään tuotta-
maan asiakkaille palveluita, Salasuo sanoo.

Ja kun tuotetaan asiakkaille palveluita, on maksava asi-
akas – vauras keskiluokka – se joka määrittää palvelujen 
tason. Salasuo sanoo sen johtaneen tilanteeseen, jossa 
pienimmillekin junioreille pitäisi olla koulutettuja ammat-
tivalmentajia ja tietenkin viimeisen päälle hienot edustus-
asut.

Tällainen kehitys eristää tehokkaasti vähävaraiset harras-
tajat ja toisaalta helposti myös rakkaudesta urheiluun töitä 
paiskineet vapaaehtoiset.Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija Mikko Salasuo.

Teema
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V
ammaissulkapallon viime vuosien nousukii-
to on hyvä esimerkki siitä, että suomalaisessa 
vammaisurheilussa rakkaudesta lajiin tehtävä 
väsymätön vapaaehtoistyö voi tuottaa mahta-
via tuloksia. 

Vammaissulkapallolle ei tuntunut löytyvän kotipesää Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n siipien suojasta. 
Olemattomalla budjetilla yritimme pyörittää valtakunnallis-
ta leiri- ja kilpailutoimintaa. Harrastajamäärä oli heti ensim-
mäisenä vuonna 2011 vahvassa kasvussa. Ensimmäinen 
valtakunnallinen leiri Vuokatissa kokosi lähes 40 uutta ja 
vanhaa harrastajaa paikalle. Leiri oli osoitus suuresta mie-
lenkiinnosta vammaissulkapalloa kohtaan.

Vuonna 2011 alkoivat neuvottelut Suomen Sulkapalloliiton 
kanssa vammaissulkapallon siirtymisestä lajiliiton siipien 
suojiin. Eri vaiheiden jälkeen neuvottelut tuottivat tulosta 
ja vuoden 2012 loppupuolella tuli ratkaisu vammaissulka-
pallon siirtymisestä Sulkapalloliiton alaisuuteen. Tosin yksi 
välivaihe oli vielä syksyllä 2012, kun me lajiaktiivit perustim-
me VammaisSulkaPallo ry:n (VaSuPa), joka pyörittää vam-

maissulkapallon valtakunnallista leiri- ja kilpailutoimintaa 
puhtaasti vapaaehtoisvoimin. Olemme Sulkapalloliiton jä-
senseura.

VaSuPan toiminta lähti käyntiin vuonna 2013 ja harrasta-
jamäärä on kasvanut tasaisesti. Tarkkaa tilastoa ei ole ole-
massa, mutta kilpailutoiminnassa on mukana 25–40 hen-
kilöä, joka on kova luku Suomen kokoisessa maassa, jossa 
lajivaihtoehtoja on paljon. Kansainvälisillä kentillä on myös 
käyty ja eiköhän sieltäkin ala lähivuosina kuulua positiivisia 
uutisia.

Vammaissulkapallon
kivikkoinen tie 

hyväksytyksi lajiksi

Juhani Pippuri on sulkapallon vapaaehtoinen lajiaktiivi.

Kolumni

 “Ensimmäinen 
leiri kokosi lähes 

40 harrastajaa. Leiri oli osoitus 
suuresta mielenkiinnosta 

vammaissulkapalloa kohtaan”
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Ratsu tuo
rytmin ja rauhan
Sipoossa sijaitsevan Savijärven kartanon talleilla 

kokoontuva ratsastusryhmä tuo yhteen erityisliikkujat ja talliaktiivit.
Avustamisesta on tullut monelle ratsastajalle

kiinteä osa harrastusta ja arkea.

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Veikko Päätalo on harrastanut ratsastusta useita 
vuosia.

S
avijärven kartanon pihalla käy aamupäi-
västä kuhina. Kaviot kaapivat maata ja tal-
lissa työskennellään jo toista tuntia. Leena 
Niemistö liikkuu talleilla kuin kotonaan. 
Hän on viettänyt koko elämänsä tallien lä-

hituntumassa ja lähes kymmenen vuotta Savijärven 
kartanolla. Viimeiset seitsemän vuotta Niemistö on 
vastannut talleilla pidettävistä soveltavan liikunnan 
ratsastusryhmistä.

– Oli pysäyttävää nähdä kuinka hevoset, jotka ar-
jen ratsastustunneilla keksivät kaikenlaisia temppuja, 
käyttäytyivät rauhallisesti, Niemistö muistelee ensim-
mäisiä kokemuksiaan soveltavan ratsastuksen paris-
sa.

Niemistön mukaan hevoset tuntevat ja tietävät, että 
selässä on henkilö, jonka tasapaino ei ole yhtä vahva 
kuin tavallisella ratsastajalla. Hevoset aistivat ihmisen 
herkkyyden.

Ratsastustunteja järjestetään kerran viikossa, kaksi 
tuntia peräkkäin. Ensimmäisessä ryhmässä on rauhal-
lisempi tahti ja toisessa ravataan jo enemmän. Tun-
neille mahtuu maksimissaan kuusi ratsastajaa ja jo-
kainen ratsastaja saa rinnalleen avustajan. 

Teema
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Mikaela Hutukka avustaa ratsastajan Roxetten sel-
kään. 

Leena Niemistö 
valmistautuu 
ratsastustuntiin 
kartanon tallien 
toimistolla.

Avustajat tulevat Savijärven tallien avustajaryhmäs-
tä, joka koostuu tallin aktiiveista. Avustajat saavat 
avustamisesta palkkioksi ratsastustunteja. Palkkiosta 
huolimatta toiminnan kulmakivi on vapaaehtoistyös-
sä, jota tallin tiivis yhteisö tekee talleilla lähes päivit-
täin. Ratsastajille tallielämästä muodostuu helposti 
elämäntapa.

”Arvostus on tärkein”
Mikaela Hutukka suuntaa talleille hyvissä ajoin en-
nen tunnin alkua. Kainalossa kulkee harja sekä suit-
set. Hutukka tervehtii tallissa odottavaa 23-vuotiasta 
Roxettea. Vaikka ikää on, Roxetten tasainen luonne te-
kee hevosesta monen suosikin.

Hutukka on toiminut ratsastusryhmän avustajana 
noin neljä vuotta. Aloite toimintaan osallistumisesta 
tuli Niemistöltä, ja koska aikaa kului talleilla jo valmiik-
si paljon, mukaan oli helppo lähteä.

– En osannut odottaa, että minusta olisi tähän, mut-
ta kaikki on sujunut todella hyvin. Olen yksinkertaises-
ti ollut oma avoin ja puhelias itseni, Hutukka toteaa.

Vaikka avustaja rooli tuli itsestään, työtä ei voi ot-
taa huvista. Avustajan tehtävä on pitää huoli siitä, että 
sekä ratsastajalla että hevosella on kaikki hyvin. Avus-
taja vastaa molempien turvallisuudesta.

– Arvostus on tärkein, Hutukka sanoo viitaten niin 
ratsun kuin ratsastajan kanssa toimimiseen.

Koska avustaminen kulkee avustajien omien aika-
taulujen ehdoilla, Hutukka on välillä pitkiäkin aikoja 
poissa ratsastustunneilta. Takaisin on kuitenkin aina 
mukava tulla, kun saa kuulla, että ratsastajat ovat ky-
selleet perään.

Ratsastustunti alkaa rauhallisella kävelyllä, kiihtyy 
laukkaan ja päättyy hevosen kanssa yhdessäoloon.

– Tyttö, joka oppi laukkaamaan ja hyppäämään, pe-
lon ja jännityksen voittaminen, toisen ilo ja ryhmän jä-
senten välille syntyvä ystävyys, Leena Niemistö kuvai-
lee ratsastusopettajan onnenhetkiä.

Ratsastuksen vaikutukset ovat havaittavissa jo 
yhden tunnin aikana. Ensimmäiselle ratsastustun-
nille osallistuneen autistisen Veikko Päätalon oli 
alkuun vaikea keskittyä ryhtiin ja kiinnittää huo-
mionsa avustajiin ja ohjeisiin. Tunnin jälkeen selkä 
on suoristunut ja katse kohonnut. Ratsastustunnil-
la mukana olleen siskon mukaan ratsastustunneilta 
syntyvä energia kannattelee monta päivää..

Teema
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E
M-kilpailuissa urheillaan 14 
lajissa eri puolilla Vantaa-
ta. Urheilutapahtumien lä-
piviennissä merkittävässä 
roolissa ovat Suomen Työ-

väen Urheiluliiton Suur-Helsingin piirin 
seurat, joiden kautta tulee merkittävä 
osa kisojen vapaaehtoistyöntekijöistä.

Halu auttaa yhdistää 
Vantaan kisojen vapaaehtoisia
Vantaalla 10.–17. heinäkuuta järjestettävät elinsiirron saaneiden 
EM-kilpailut ja samanaikaisesti järjestettävä elinsiirtoliikunnan tapahtumaviikko 
European Transplant Sport Week ovat massiivinen kokonaisuus, joka vaatii 
onnistuakseen pitkälti toistasataa vapaaehtoistyöntekijää.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LAURI JAAKKOLA, PAULA KORHOSEN KOTIALBUMI

Suurin osa vapaaehtoisisista kisoi-
hin haalitaan avoimen haun kautta. 
Taustoiltaan he voivat olla hyvin eri-
tyyppisiä, kuten seuraavat esimerkit 
osoittavat. Yhdistävänä tekijänä heillä 
on vilpitön halu auttaa ja olla mukana 
tapahtumassa, jollaista ei välttämättä 
tule enää toista kertaa vastaan.

”Hyvällä sydämellä ja sykkeellä”

Hartolalaiselle Esa Peltoselle kisat 
järjestävä Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU on entuudestaan tuttu 
taho. Peltonen on kehitysvammainen 
urheilija, joka harrastaa jalkapalloa, 
salibandya ja lumikenkäilyä. Hän oli 

Esa Peltonen on avoin 
luonne, eikä hän kahden 
vuoden takaisissa maali-
pallon MM-kilpailuissa va-
paaehtoisena toimiessaan 
epäröinyt ottaa kontaktia 
ympäri maailmaa tuleviin 
kisavieraisiin.

E T D S F E H LT F
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Info

Teema
vapaaehtoisena VAU:n järjestämissä 
näkövammaisten maalipallon MM-kil-
pailuissa Espoossa kesällä 2014.

– Tuntui, että kaikki tykkäsivät ja ki-
sat menivät ihan nappiin, joten se oli 
loistava kokemus itselleni, Peltonen 
muistelee kahden vuoden takaisia 
maalipallokisoja.

Hyvät muistot tekivät Peltoselle hel-
poksi päätöksen lähteä myös Vantaan 
kisatapahtumaan mukaan.

– Haluan aidosti auttaa hyvällä sy-
dämellä ja sykkeellä. Tällaisissa tapah-
tumissa pääsee tutustumaan uusiin 
ihmisiin ja kulttuureihin, kertoo Pelto-
nen, joka oli keväällä vapaaehtoisena 
Salpausselän kisoissa Lahdessa. Työk-
seen Peltonen tekee keikkahommia 
hotelli- ja ravintola-alalla.

– Otan innolla vastaan työn kuin 
työn, hän toteaa kysyttäessä, mitä hän 
haluaisi erityisesti tehdä heinäkuussa 
Vantaalla.

”Uskon kolmanteen sektoriin”
Kuopiolainen Paula Korhonen on pit-
käaikainen Pohjois-Savon munuais- ja 
maksayhdistyksen aktiivi. Hän toimi 
mm. yhdistyksen sihteerinä 16 vuotta.

Korhosella diagnosoitiin munuais-
sairaus 11-vuotiaana. Ensimmäisen 
munuaissiirrännäisensä hän sai pari-
kymppisenä ja nyt menossa on jo toi-
nen. Dialyysiaikanakin hän oli työelä-
mässä asiakaspalvelutyössä Carlsonin 

tavaratalossa Kuopiossa. Nyt hän on 
ollut eläkkeellä viitisen vuotta.

Korhonen tekee vapaaehtoistyö-
tä Martoissa ja Kuopion seurakuntien 
kohtaamispaikassa Arkissa, joten va-
paaehtoistyö on hänelle lähes jokapäi-
väistä ja hyvin lähellä sydäntä.

– Koen, että tulen ihmisten kanssa 
hyvin toimeen. Siitä, että saa toiselle 
hyvän mielen, tulee hyvä mieli itselle-
kin. Esimerkiksi Arkissa työskentely on 
sellaista ihmisten ilojen ja surujen rin-
nalla kulkemista, Korhonen pohtii.

– Uskon kolmannen sektorin tulevai-
suuteen. Siihen, että vapaaehtoistyöl-
le on tarvetta jatkossa enemmän ja 
enemmän, hän jatkaa.

”Jotain muuta kuin työpaikalla”
Espoolainen Heikki Hartikainen 
työskentelee tietojärjestelmien pa-
rissa Hewlett-Packard Enterprisellä. 
Vantaan kisoissa hän tekisi mieluus-
ti jotain ihan muuta.

– Lomalla tehtävän vapaaehtoistyön 
pitää olla riittävän erilaista kuin sen, 
mitä tekee työkseen, Hartikainen to-
teaa.

– Minulla ei myöskään ole mitään 
erityisosaamista urheilusta, joten mie-
lellään työtehtävä saisi olla sellainen, 
jossa pärjää ilman, hän jatkaa.

Hartikainen oli Esa Peltosen tapaan 
vapaaehtoisena jo vuoden 2014 maa-
lipallon MM-kilpailuissa. Hän on ollut 

Elinsiirron saaneiden Euroopan mestaruuskilpailut käydään 10.–
17.7. Vantaalla. Kyseessä ovat 14 lajin monilajikilpailut.

Samanaikaisesti järjestetään elinsiirtoliikunnan tapahtumaviikko 
European Transplant Sport Week, johon kuuluu mm. elinsiirtosym-
posio ja elinsiirron saaneiden lasten leiri.

Tapahtuman järjestää Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
yhteistyössä Munuais- ja maksaliiton, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat 
SYKEn, Vantaan kaupungin sekä muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa.

VAU etsii ennakkoluulottomia ja reippaita vapaaehtoisia erilaisiin 
työtehtäviin kisoihin ja tapahtumaviikolle.

Ilmoittautumiset vapaaehtoiseksi ja lisätiedot: 
www.vantaa2016.fi/vapaaehtoiset

Elinluovutuksista kertominen ja elin-
luovutuskorttien jakaminen ovat Paula 
Korhoselle tärkeää vapaaehtoistyötä.

Heikki Hartikainen työskentelee tietotek-
niikka-alalla ja tekee vapaaehtoishom-
missa mielellään jotain ihan muuta.

Vapaaehtoiseksi elinsiirtourheilun 
suurtapahtumaan

viimeiset vuodet mukana Lions-toi-
minnassa, jossa paitsi kerätään varoja 
hyviin tarkoituksiin, myös tehdään va-
paaehtoistöitä hyvän asian puolesta.

– Maalipallokisoissa olin toimitsija-
pöydällä, enimmäkseen ajanottajana. 
Siellä koki tekevänsä jotain hyödyllistä 
ja oppi samalla uusia asioita, Hartikai-
nen sanoo..
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TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Toimitusjohtaja
siirtyi sulavasti 
Iloliikuttajien 
remmiin

Invalidiliiton toimitusjohtajan paikalta eläkkeelle 
jääneen Marja Pihnalan läksiäisiä vietettiin 
perjantaina 15. tammikuuta. Jo seuraavana 
päivänä hän oli mukana VAU:n Iloliikuttaja-
vertaisohjaajakoulutuksessa Pajulahdessa.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Sirpa Sormunen 
oli tyytyväinen 
ensimmäisen 
Iloliikuttaja-
viikonlopun antiin.

Teema

– Yritän jättää menneen heti taakse, 
Pihnala sanoi virnistäen.

– Ajattelin, että haluan eläkkeel-
le jäätyäni harrastuksen, jossa on yh-
teisöllisyyttä ja jossa voi pitää itsensä 
kunnossa. Olen aina tykännyt hirveäs-
ti Iloliikuttaja-toiminnasta, hän totesi.

Iloliikuttaja-toiminnan juuret ovat 
Suomen Invalidien Urheiluliitossa, 
joka oli yksi vuonna 2010 toimintansa 
aloittaneen Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU:n neljästä edeltäjäjär-
jestöstä. 

SIU-taustan myötä Iloliikuttajia on 
ollut tähän saakka lähinnä paikallisis-
sa invalidiyhdistyksissä, mutta nyt uu-
distettua Iloliikuttaja-koulutusta pyri-
tään levittämään laajemmin kaikkiin 
VAU:n jäsenyhdistyksiin. Pajulahden 
koulutukseen osallistujissa olikin mu-
kana liikuntavammaisten henkilöiden 
lisäksi myös näkö- ja kehitysvammai-
sia henkilöitä.

Invalidiliiton toimitusjohtajan pai-
kalta Pihnala pääsi näkemään vapaa-
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Marja Pihnala (oik.) kokeili Iloliikuttaja-
koulutuksessa mm. invalidiyhdistysten 
suosikkilajia bocciaa.

Soveltaminen pääosassa
Ensimmäisessä uudistetussa Iloliikuttaja-koulutuksessa Pajulahdessa oli 
mukana niin pyörätuolissa istuvia, muuten liikunnanrajoitteisia, näkövam-
maisia kuin kehitysvammaisiakin henkilöitä, joten soveltamisesta oli paljon 
puhetta.

– Viikonlopun aikana tuli tosi paljon asiaa tiiviissä, hyvässä paketissa. 
Meillä oli innostunut ryhmä ja ammattitaitoiset ohjaajat, kiitteli jyväs-
kyläläinen Sirpa Sormunen Keski-Suomen Näkövammaisista. Ohjaajina 
koulutuksessa toimivat Pajulahden liikunnanopettajat Suvi Auvinen ja 
Anna-Kaisa Hokkanen.

Sormunen on ammatiltaan lastenohjaaja ja aktiivinen toimija paikallis-
yhdistyksessään, joten hänellä oli jo entuudestaan vahvaa kosketuspin-
taa niin ohjaamiseen kuin vertaistoimintaankin.

– Tuli muistutusta siitä, miten iso merkitys on paitsi ammattimaisella 
ohjauksella kuin myös ohjaajan innostavuudella ja iloisuudella, Sormu-
nen totesi.

Teema

ehtoistyön voiman paikallisyhdistyk-
sissä.

– Toimitusjohtajan työ on enemmän 
sellaista vähän tylsää vaikuttamistyö-
tä. Tämä on sitä järjestötoiminnan 
hauskaa puolta. Mielestäni yhdistyk-
sille olisi ihan äärettömän tärkeää 
käyttää enemmän Iloliikuttajia toimin-
nassaan, Pihnala sanoi.

Pihnala itse edustaa Helsingin Inva-
lidien Yhdistystä, joka on sen verran 
iso, että sieltä oli Iloliikuttaja-koulutuk-
sessa kaksi henkilöä, Pihnalan lisäk-
si myös yhdistyksen liikuntavastaava 
Risto Korhonen.

Vielä yksi viikonloppukoulutus ei 
tehnyt Pihnalasta ja kumppaneista 
Iloliikuttajia, sillä uudistettu koulutus 
on kaksiosainen. Toinen osa järjeste-
tään 19.–21. elokuuta niin ikään Paju-
lahdessa ja sen päätteeksi valmistuu 
ensimmäinen vuosikurssillinen uusia 
Iloliikuttajia piristämään paikallisyh-
distysten toimintaa..

 “Toimitusjohtajan 
työ on enemmän 

sellaista vähän tylsää 
vaikuttamistyötä. 

Tämä on sitä 
järjestötoiminnan 
hauskaa puolta.”
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”Tällaista urheilun
kuuluu olla”

Vapaaehtoistyö Unified-koripallotuomarina
on antanut Annika Saloselle tilaisuuden löytää

rakkaasta lajista vielä uuden puolen.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Annika Salonen keskusteli Unified-koripallotuomari Donald Marcotten kanssa Los 
Angelesin Special Olympics -kesämaailmankisoissa kesällä 2015.

Ahos-apuraha
Ahos-apuraha on suunnattu 
osaamisen kehittämiseen vam-
maisurheilun ja -liikunnan alalla. 
Apurahaa voi hakea kouluttau-
tumiseen niin Suomessa kuin ul-
komailla, niin valmiisiin koulu-
tuksiin ja seminaareihin kuin itse 
räätälöityihin opintoretkiin. Oma-
vastuuosuus on 20 prosenttia. 
Ahos-apurahahaku on kahdesti 
vuodessa, helmikuun ja lokakuun 
loppuun mennessä.

Lisätiedot ja hakulomake: 
www.vammaisurheilu.fi (–> Palve-
lut –> Koulutus –> Ahos-apuraha)

J
o teini-iässä Salonen ajau-
tui tilanteeseen, jossa hänen 
molemmat polvensa oli lei-
kattu, ja koripallon pelaami-
nen sai jäädä.

– Koripallosta oli kuitenkin mahdoton-
ta kokonaan luopua, koska se oli niin 
monen vuoden ajan ollut tärkeä harras-
tus. Ilmoittauduin erotuomarikurssille 
ollessani 15-vuotias, sanoi Salonen, joka 
oli aloittanut pelaamisen 8-vuotiaana.

Salonen oli pelannut samassa jouk-
kueessa BC Nokian kehitysvammais-
ten Unified-joukkueen valmentajan 
Pia Heinosen tyttären kanssa. Kun 
Salosen omat pelit päättyivät, Hei-
nonen keksi kysyä tätä mukaan Uni-
fied-toimintaan. Unified-koripallossa 
vammattomat partneripelaajat ja ke-
hitysvammaiset urheilijat pelaavat sa-

moissa joukkueissa.
– Olin jo pitkään toiminut Unified-pe-

leissä tuomarina, kun sain puhelun Suo-
men Unified-joukkueen päävalmenta-
jalta Pirjo Pellikalta, joka kysyi olisinko 
kiinnostunut kehittämään Unified-korik-
sen tuomaritoimintaa. Hän kertoi minul-
le Ahos-apurahasta ja että minulla olisi 
mahdollisuus lähteä seuraamaan vuo-
den 2015 Los Angelesin Special Olym-
pics -kesämaailmankisoja, Salonen to-
tesi.

– Reissu opetti minulle paljon, niin 
Unified-koripallosta kuin matkaamises-
ta yksin suurkaupungissa. Reissuni ai-
kana seurasin pelejä, juttelin erotuoma-
reille ja kävin katsomassa myös muita 
lajeja, kertoi Salonen, joka kirjoittaa par-
haillaan ylioppilaaksi Tampereen klassil-
lisesta lukiosta.

Sama asia toistui keskusteluissa kan-
sainvälisten Unified-tuomareiden kans-
sa: Unified-koripalloa pelataan täysin 
tavallisilla Kansainvälisen Koripallolii-
ton FIBA:n säännöillä, mutta käytännös-
sä sääntöjä on pystyttävä soveltamaan 
kentällä.

– Tuomaroitaessa kehitysvammaisten 
pelejä on kyettävä huomioimaan jokai-
sen pelaajan taso ja otettava huomioon 
pelaajan oppiminen. Jollekin pelaajalle 
voi esimerkiksi olla erityisen hyödyllis-
tä viheltää askeleet, jos hän seuraavalla 
kerralla sitten muistaa heti pompottaa 
palloa, Salonen selvittää.

– Minusta Unified-pelit ovat ihania. Ne 
ovat täynnä hymyä, haleja ja intoa. Aina 
kun vihellän Unified-pelejä, ajattelen 
että tällaista urheilun kuuluu olla, hän 
summaa..

Lyhyesti
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Suomen pyörätuolitanssiliitto järjes-
tää kansainvälisen Suomi Open -pyö-
rätuolitanssikilpailun 30.4.–1.5.2016 
Lohjan Kisakalliossa. Kyseessä on en-
simmäinen tämän kokoluokan kan-
sainvälinen pyörätuolitanssikilpailu 
Suomessa.

Kilpailussa on mukana Kansainväli-
sen Paralympiakomitean IPC:n alainen 
kilpailusarja vakio- ja latinalaistanssi-
en combi-, duo- ja single-kategoriois-
sa.

IPC-kilpailun lisäksi tanssitaan Suo-
mi Openin ei-IPC -kilpailuosiossa sekä 
Suomen mestaruuksista. Työpajoi-
neen, luokitteluineen ja loppubanket-
teineen Suomi Open -tapahtumasta 
on tulossa suomalaisen vammaisur-
heilun mittakaavassa massiivinen ko-
konaisuus.

– Välillä on ollut tunne, että hui! Mut-
ta useimmiten on draivi päällä, että tä-
mähän onkin kivaa, Suomen pyörä-
tuolitanssiliiton puheenjohtaja Pirjo 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: ALEXANDER SPERL

Kansainvälistä 
huippupyörätuolitanssia 
vappuna Kisakalliossa

Turun kaupungin liikuntatoimi pal-
kitsi Lounais-Suomen Avustaja-
keskuksen Vuoden 2015 yhteis-
työkumppanina Varsinais-Suomen 
Urheilugaalassa tammikuussa.

Turun seudun lihastautiyhdistyk-
sen alaisuudessa jo vuodesta 1994 
toiminut avustajakeskus välittää va-
paaehtoisia avustajia vapaa-ajan 
toimiin sekä palkallisia avustajia 
esimerkiksi henkilökohtaisiksi avus-
tajaksi.

Nykyään laajalle Varsinais-Suo-
meen ja Satakuntaan levinnyt Avus-
tajakeskus on ollut tärkeä yhteis-
työkumppani Turun kaupungin 
liikuntatoimelle välittäessään avus-
tajia kaupungin järjestämiin erityis-
liikunnan ryhmiin.

– Kunnat tilaavat meiltä vapaaeh-
toisia esimerkiksi erityislasten ui-
makouluihin sekä uinti-, kuntosa-
li- ja jumpparyhmiin. Myös erilaiset 
yhdistykset käyttävät vapaaehtois-
avustajiemme, Avustajakeskuksen 
järjestösuunnittelija Pirjo Rissanen 
sanoo ja luettelee mm. luovan tans-
sin ryhmän, bocciaryhmän ja pyö-
rätuolirugbyn SM-turnauksen.

Kuntien ja yhdistysten ohel-
la myös yksityiset henkilöt voivat 
käyttää Avustajakeskuksen palvelu-
ja. Keskuksen välittämä avustaja on 
ollut mm. pyöräilemässä Saariston 
rengastien tandemilla näkövam-
maisen henkilön kanssa.

– Toimintamme periaatteena on 
aina toiminnallisuus. Vapaaehtoi-
semme eivät tee puolesta, vaan yh-
dessä asiakkaan kanssa, Rissanen 
sanoo.

Lisätiedot: 
www.avustajakeskus.fi

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

Avustajakeskus 
sai palkinnon 
Varsinais-Suomen 
Urheilugaalassa

Malmberg-Tarvonen sanoo.
Malmberg-Tarvonen on miehensä 

Stig Tarvosen kanssa tehnyt viimei-
sen vuosikymmenen vahvasti töitä 
suomalaisen pyörätuolitanssin eteen. 
Pyörätuolitanssiliiton perustamisen 
myötä kolmatta vuotta sitten vauh-
ti on vain kiihtynyt ja harrastajia lajin 
pariin löytynyt lisää. Syksyllä perustet-
tiin neljäs pyörätuolitanssiseura Jyväs-
kylään ja uusin pyörätuolitanssiryhmä 
aloitti toimintansa Lappeenrannassa.

– Meillä oli Tammileirillä harjoituskil-
pailu ja siinä osallistujia oli yhtä paljon 
kuin aiempina vuosina on ollut SM- ja 
Suomi Open -kilpailuissa. Hollannin 
Dutch Openiin on lähdössä noin 25 
henkeä, vaikka kisat ovat vain vähän 
ennen Suomi Openia. Moni haluaa ha-
kea kilpailutuntumaa ennen kotikiso-
ja, Malmberg-Tarvonen toteaa.

Lisätiedot: 
www.wheelchairdancefinland.com



20

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

Yhteistyössä on 
voimaa!

KATRIINA MERKKINIEMI on
Rovaniemen kaupungin erityisliikunnanohjaaja.

Näkökulma

R
ovaniemellä toimii aktiivisia ja liikunnallisia eri-
tyisryhmien yhdistyksiä, jotka järjestävät viikoit-
tain omille jäsenilleen monipuolista liikuntaa ja 
ovat monessa toiminnassa mukana. Pienem-
millä yhdistyksillä voi olla vaikeuksia saada 

omaa liikunnallista toimintaansa toteutettua, jolloin pie-
nemmät yhdistykset ovat voineet tehdä yhteistyötä. Näin on 
saatu puolitettua muun muassa ohjaajalle maksetut kulut. 

Yhdistysten välinen yhteistyö on tärkeää, joten Rovanie-
men kaupunki järjestää kaikille erityisyhdistyksille yhteis-
tä liikuntaa viikoittain, esimerkiksi keilausta, ammuntaa ja 
curlingia. Lisäksi kaupunki tarjoaa paikallisille yhdistyksille 
maksuttomia liikuntavuoroja.

Erityisyhdistyksen toimintaa hidastavana tekijänä on ollut 
aktiivisen yhdistysväen ikääntyminen ja uusien toimijoiden 
puuttuminen. Mistä yhdistykset voisivat saada lisää toimi-
joita riveihinsä? Onko nykyinen sukupolvi aktiivista yhdis-
tysväkeä? Voisivatko yhdistykset tehdä yhteistyötä paikal-
listen oppilaitosten kanssa, jolloin molemmat hyötyisivät 
tilanteesta? Opiskelijat saisivat opintoja sekä kokemusta ja 
yhdistykset toimijoita.

Rovaniemen liikuntatarjonnassa on lasten ja nuorten sovel-

tava liikunta saanut vahvan sijan. Useiden urheiluseurojen 
ja muiden eri tahojen yhteistyön kautta olemme pystyneet 
järjestämään monipuolista liikuntaa ympäri vuoden. Meillä 
on täällä pohjoisessa hienot olosuhteet, jotka mahdollista-
vat talvisin kelkkalaskettelun ja soveltavan alppikoulun. 

Toiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä eri oppi-
laitosten kanssa. Lapin ammattiopiston ja Lapin ammatti-
korkeakoulun opiskelijoiden työpanokset ovat mahdollista-
neet näin laaja-alaisen toiminnan järjestämisen viikoittain 
sekä vuosittaisen soveltavan talvipäivätapahtuman Ounas-
vaaralla.

Mielestäni Rovaniemellä puhalletaan hyvin yhteen hiileen. 
Toimittuani lähes 20 vuotta työssäni olen ajan myötä näh-
nyt toiminnan kehittymisen koko ajan parempaan suun-
taan. Kiitos siitä kuuluu kaikille!

 “Rovaniemellä puhalletaan 
hyvin yhteen hiileen.”
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Tiesitkö
että...

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

Media-
katsaus

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun 
liittyvien aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

”Menetin jalkani 
mutta löysin urheilun”
”Ennen räjähdystä luin lehdestä olympialaisista, ja muutaman vuo-
den kuluttua osallistuin avajaisseremonioihin urheilijana. Niin piti 
tapahtua.”

Pajulahti Games -kilpailutapahtumassa tammikuussa pelannut Mar-
tine Wiltshire menetti jalkansa Lontoon vuoden 2005 terrori-iskussa. 
Hän pelasi Iso-Britannian istumalentopallojoukkueessa vuoden 2012 
Lontoon paralympialaisissa. Helsingin Sanomat 26.1.2016

S
uomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU:n kotisivuilla 
osoitteessa www.vammais-
urheilu.fi käynnistettiin syk-
syllä 2014 Löydä oma seura 

-palvelu, jonka tarkoituksena on hel-
pottaa vammaisten ja erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden liikuntahar-
rastuksen löytämistä.

Löydä oma seura -palveluun on lis-
tattu ne suomalaiset urheiluseu-
rat, joissa jo on vammaisia tai erityis-
tä tukea tarvitsevia liikkujia tai joilla 
on valmiuksia ja halua ottaa heitä toi-
mintaansa. Osassa seuroista on oma 
erityisryhmä, osassa yksittäisiä vam-
maisurheilijoita, osassa vain ajatus sii-
tä, että ihan kaikkien pitää voida har-
rastaa tätä lajia. Löydä oma seura 
-listaukseen päätyneeseen seuraan 
yhteyttä ottaessa voi joka tapaukses-

Löydä oma seura -palvelu pyrkii auttamaan 
harrastajat urheiluseurojen luo

sa olla varma, että täysin ei oota ei tul-
la tarjoamaan.

Seurat on listattu Löydä oma seura 
-palveluun maakunnittain, siten että 
pääkaupunkiseutu (Helsinki, Vantaa, 
Espoo, Kauniainen) on oma kokonai-
suutensa ja muut Uudenmaan kunnat 
omansa. Maakuntalistauksessa seurat 
on jaoteltu lajeittain, jotta oman lähi-
alueen seuran löytäminen juuri tietys-
tä lajista olisi mahdollisimman help-
poa.

Maaliskuun puolivälissä Löydä oma 
seura -listauksesta löytyi noin 230 ur-
heiluseuraa, yhdistystä, liikuntaryh-
mää ja ratsastustallia ympäri Suomea. 
Todellisuudessa vammaisurheilu ja 
-liikuntatoimintaa järjestäviä seuro-
ja on varmasti paljon enemmän, jo-
ten pyydämmekin ilmoittamaan listal-
ta puuttuvia seuroja yhteystietoineen 

VAU:n tiedottajalle Lauri Jaakkolalle, 
lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi

Löydä oma seura -palvelu: www.vam-
maisurheilu.fi (–> Palvelut –> Löydä 
oma seura)
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Tutkittua

Vammaisurheilua ja erityisliikuntaa 
järjestävien urheiluseurojen määrä ja 
seurojen kiinnostus vammaisurhei-
lua kohtaan ovat lisääntyneet, selviää 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU:n tutkimuspäällikön Aija Saa-
ren teettämästä Erityisliikunta ja vam-
maisurheilu seuroissa -raportista.

Tuoreessa vuoden 2015 kyselyssä 
vastaajia oli 326, joista puolet (160) il-
moitti toiminnassaan olevan muka-
na erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA, AIJA SAARI
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Kiinnostus lisääntyy, 
mutta kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa

Näkövammainen juoksija Juuli Väisänen edustaa Helsingin Kisa-Veikkoja. 
Vierellä opasjuoksija Sonja Turnbull-Smith.

Vammaisurheilu ja erityisliikun-
ta seuroissa 2015 -raportti löytyy 
osoitteesta www.vammaisurhei-
lu.fi (–> Palvelut –> Materiaalit –> 
Raportit)

tai vammaiskilpaurheilijoita. Vuoden 
2014 kyselyssä vastaava lukema oli 40 
prosenttia. Vuoden 2015 kyselyssä 68 
prosenttia seuroista ilmaisi olevansa 
kiinnostunut järjestämään toimintaa 
erityisryhmiin kuuluville henkilöille. 
Vuoden 2014 kyselyssä vastaava luke-
ma oli 60 prosenttia.

Seurojen kokemat suurimmat es-
teet toiminnan järjestämiselle liitty-
vät ohjaajien, osaamisen ja kysynnän 
puutteeseen.

Raportin mukaan seurat toivovat 
apua ja neuvoja erityisliikunnan järjes-
tämiseen liittyvissä asioissa vammai-
silta liikkujilta itseltään, vammais- ja 
kansanterveysyhdistyksistä ja kunnan 
liikuntatoimesta.

– Kysynnän ja tarjonnan välinen ris-
tiriita on merkittävä. Vammaiset liik-
kujat eivät löydä liikuntamuotoa, joka 
kiinnostaa tai jota pystyy harrasta-
maan, eivätkä harrastuspaikkoja, joi-
hin pääsee. Seurat eivät puolestaan 
tiedä, mistä potentiaaliset harrastajat 
tavoitetaan, raportin laatinut Saari sa-
noo.

Saaren mukaan eri toimijoiden vä-
linen yhteistyö onkin avainasemassa 
kysynnän ja tarjonnan välisen ristirii-
dan ratkaisemisessa.

Saaren raportti on osa opetus- ja 
kulttuuriministeriön tukemaa alueel-
lisen toiminnan kehittämishanketta, 
jota VAU koordinoi. Yhteistyössä lii-
kunnan aluejärjestöjen kanssa tehdyn 
kolmivuotisen aluehankkeen (2013–
2015) aikana on kehitetty alueellisia 
lasten liikuntaleirejä kohti inkluusiota, 
tuotu vammaisurheilun ja -liikunnan 
kurssit osaksi aluejärjestöjen koulu-
tustarjontaa ja käynnistetty alueellis-
ten erityisliikuntaverkostojen kokoa-
minen..

Info
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n valtuuston kokous järjestetään 
lauantaina 23. huhtikuuta 2016 Hel-
singissä, Holiday Inn Messukeskuk-
sessa. Kokous alkaa klo 13.00 ja sitä 

edeltää valtuuston jäsenille suunnattu 
seminaari klo 10.00–12.00 ja lounas.

Lisätiedot: VAU, toiminnanjohta-
ja Riikka Juntunen, puh. 0400 340 091, 
riikka.juntunen@vammaisurheilu.fi

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU järjestää kehitysvammaisten Spe-
cial Olympics -toiminnan esittelytilai-
suuden maanantaina 23. toukokuu-
ta 2016 klo 14.00–15.30 Helsingissä, 
Valo-talolla (Radiokatu 20, 2. krs). Tilai-
suudessa julkistetaan myös Suomen 
joukkue Itävallan Special Olympics -tal-
vimaailmankisoihin, jotka järjestetään 
maaliskuussa 2017.

Special Olympics -maailmankisat tu-
livat suurelle yleisölle tutuksi viimeis-
tään vuoden 2015 Los Angelesin -ki-
sojen ja Ylen Sisujengi-lähetysten 
myötä. Mitä kaikkea on Special Olym-
pics? -tilaisuudessa on mahdollisuus 
tulla ottamaan selvää, millaista Spe-
cial Olympics -toiminta on Suomes-
sa. Tilaisuudessa lähestytään Special 
Olympics -toimintaa mm. perheiden, 
lajitoimijoiden, matalan kynnyksen ta-
pahtumien sekä tietysti myös urheili-
joiden itsensä näkökulmasta.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti la-
jiliittojen ja urheiluseurojen edustajil-
le, kehitysvammaisten asuntoloiden ja 
tukikeskusten edustajille sekä kehitys-
vammaisten henkilöiden perheenjäse-
nille.

Tilaisuus on maksuton, mutta edel-
lyttää ennakkoilmoittautumisen kahvi-
tarjoilun suuruuden arvioimiseksi.

Ilmoittautumiset 16.5. mennes-
sä ja lisätiedot: VAU, tiedottaja Lauri 
Jaakkola, lauri.jaakkola@vammaisur-
heilu.fi, puh. 045 136 8695

Sanna Sepponen kertoo tilaisuudessa 
omista kokemuksistaan urheilun parissa.

Mitä kaikkea on 
Special Olympics? 
-tilaisuus 
Helsingissä 23.5.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
järjestää matalan kynnyksen starttikurs-
sin kaikille erityisryhmien liikunnan oh-
jaajille ja ohjaamisesta kiinnostuneille 
13.–14. elokuuta 2016 Tampereella, Va-
ralan Urheiluopistolla.

Kurssi on suunnattu niille, jotka halua-
vat perehtyä erityisryhmän ohjaamisen 
kysymyksiin tai saada varmuutta erilais-
ten liikkujien kanssa toimimiseen ohjaa-
missaan yleisissä ryhmissä. Starttikurs-
sille ovat tervetulleita kaikki seuroissa jo 
toimivat ohjaajat ja ohjaamisesta kiinnos-
tuneet henkilöt, lajitaustalla tai ilman.

Mitään aiempaa tietoa vammaisurhei-
lusta ja -liikunnasta ei edellytetä. Kurssil-

la lähdetään liikkeelle ihan nollasta ja vii-
konlopun tarkempi ohjelma muokataan 
osallistujien tarpeita mahdollisimman 
hyvin palvelevaksi. Mukaan kannuste-
taan ilmoittautumaan myös vammais-
ten lasten ja nuorten lähipiirin henki-
löitä, jotka voisivat olla kiinnostuneita 
aloittamaan liikuntaryhmän vaikkapa 
paikallisessa seurassa.

Ilmoittautumiset sähköisellä ilmoit-
tautumislomakkeella osoitteessa www.
vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtu-
mia –> Koulutukset ja kurssit)

Lisätiedot: VAU, koulutuskoordi-
naattori Piia Korpi, piia.korpi@vam-
maisurheilu.fi

Erityisryhmien ohjaamisen starttikurssi 
Varalassa 13.–14.8.

VAU:n valtuuston kokous Helsingissä 23.4.

Vammaisurheilun valmentajapäivä järjestetään sunnuntaina 14. elokuuta 2016 
Nastolan Liikuntakeskus Pajulahdessa. Päivä on suunnattu kaikille vammaisurhei-
lun parissa jo toimiville tai vammaisurheilusta kiinnostuneille valmentajille.

Päivän aikana on luvassa mm. huippu-urheilijan ja hänen valmentajansa de-
moharjoitus sekä kuulumisia luokittelun uusimmista tuulista. Valmentajapäivän 
kanssa samaan aikaan Pajulahdessa leireilee nuorten paralympiaryhmä, jonka 
harjoittelua päästään myös seuraamaan.

Valmentajapäivän hinta: 30 euroa/hlö, sisältää lounaan.
Lisätiedot: Tuomas Törrönen, puh. 050 408 6152, tuomas.torronen@vammais-

urheilu.fi
Valmentajapäivän järjestävät yhteistyössä Suomen Valmentajien vammaisur-

heilun valmentajakerho, VAU, Suomen Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pa-
julahti.

Vammaisurheilun valmentajapäivä 
Pajulahdessa 14.8.

Liikuntatieteellinen Seura järjestää Eri-
tyisliikunnan symposion torstaina 2. ke-
säkuuta klo 9.30–16.30 Scandic Park 
Helsingissä. Erityisliikunnan symposio on 
perinteisesti toiminut erityisliikunnanoh-
jaajien ja muiden erityisliikunta-alan toi-
mijoiden kohtaamis- ja verkostoitumis-
paikkana.

Symposiossa tuodaan mm. esiin valtio-
vallan ja kentän näkemyksiä sote-uudis-
tuksen nykyvaiheesta sekä liikunnan roo-

lista tässä prosessissa.
Valtion liikuntaneuvoston jaostoraken-

ne muuttui viime vuonna, ja symposiossa 
käsitellään erityisliikunnan roolia uudessa 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaostossa.

Symposion hinta: 125 euroa. LTS:n 
henkilö- ja yhteisöjäsenet 100 euroa, 
opiskelijat 100 euroa ja LTS:n opiskelijajä-
senet 75 euroa.

Lisätiedot: LTS, Jari Kanerva, jari.kaner-
va@lts.fi

Erityisliikunnan symposio Helsingissä 2.6.
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Asiaa ja tarinoita vammaishuippu-urheilun maailmasta.

K
urki valmentaa kahta maa-
ilman nopeimpiin kuulu-
vaa ratakelaajaa: Amanda 
Kotajaa ja Henry Man-
nia. Molemmilla on Riossa 

tavoitteena kirkkaimmat mitalit pää-

Huipulla

Lahjakkuus, 
luovuus ja 
tinkimättömyys
vievät 
menestykseen
Maarit Kurki on vahvoilla vuoden 2016 Urheilugaalan 
Vuoden valmentaja -äänestyksessä, jos syyskuussa 
Rion paralympialaisissa menee kaikki nappiin.

TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVAT: KATJA SAARINEN, RIKU VALLEALA

matkoilta. Lisäksi Kurki on Henryn pik-
kuveljen Tuomas Mannin valmentaja.

Suomi on ratakelauksen pienisuuri 
maa. Suomi saavutti syksyn parayleis-
urheilun MM-kilpailuista Dohasta kah-
deksan mitalia – kaikki ratakelaukses-
ta. Kaikkiaan Dohan ratakelauksessa 
jaettiin 60 mitalia miesten puolella ja 
42 naisten puolella.

Miesten mitalirohmut olivat Thai-
maa (8 mitalia), Kiina (7) ja Suomi kuu-
della mitalilla kolmantena. Näistä mi-
taleista kolme koreili Henry Mannin 
kaulassa paluumatkalla. Naisten puo-
lella kiinalaiset saavuttivat 10 mitalia, 
USA 8 ja Iso-Britannia 6 mitalia. Aman-
da Kotaja kelasi kaksi mitalia: kultaa 
200 metrillä ja hopeaa 100 metrillä. 
Isojen maiden rinnalla Suomi menes-
tyy siis erinomaisen hyvin ratakelauk-
sessa.

Maarit Kurjen mukaan Suomen sa-
laisuus on äärimmäisen lahjakkaissa 
urheilijoissa ja hyväksi viilatuissa toi-
mintatavoissa.

– Suomalaiset ratakelaajat ovat lah-

jakkaita ja motivoituneita urheilijoita. 
Lisäksi siihen ympärille on saatu ra-
kennettua tarpeeksi hyvät treeniolo-
suhteet ja toimiva valmennustiimi. Re-
surssit ovat kuitenkin vaatimattomat, 
kun vertaa kärkimaihin. Hollantilaisil-
la on oma rekka mukana kisareissuilla 
ja kiinalaiset asuvat urheiluopistossa, 

Henry Manni voitti syksyn 2015 MM-
kilpailujen T34-luokassa kolme mitalia: 
hopeaa 400 metriltä sekä pronssia 200 ja 
800 metriltä. 
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Rion kesä-
paralympialaiset 
2016
Brasilian Rio de Janeiro isännöi 
15. kesäparalympialaisia 7.–18. 
syyskuuta 2016. Riossa kilpail-
laan 22 eri lajissa.

Suomalaisurheilijoita tullaan 
näkemään todennäköisesti jou-
siammunnassa, yleisurheilussa, 
maantiepyöräilyssä, uinnissa, rat- 
sastuksessa, maalipallossa, pur-
jehduksessa, ampumaurheilus-
sa, pöytätenniksessä ja uudessa 
paralympialajissa triathlonissa.

Suomen ensimmäiset urheili-
javalinnat tehtiin syksyllä 2015, 
jolloin valituksi tulivat ampu-
ja Minna Leinonen, jousiam-
pujat Jean-Pierre Antonios ja 
Jere Forsberg, purjehtija Niko 
Salomaa sekä ratakelaajat 
Amanda Kotaja, Toni Piispa-
nen ja Leo-Pekka Tähti. Seu-
raava valintatilaisuus on 1.6. ja 
lopullisesti kisajoukkue nime-
tään elokuussa.

Kansainvälinen Paralympia-
komitea IPC nimesi paralym-
piavuodelle eri lajien Ones to 
watch -urheilijalistat. Suoma-
laisurheilijoista näille mielen-
kiintoisten seurattavien listoille 
nousivat ampuja Minna Leino-
nen, ratakelaaja Amanda Kota-
ja ja maalipalloilija Erkki Mii-
nala.

Lisätiedot: www.paralympia.fi

jossa treeniolosuhteet ovat erinomai-
set. Ratakelaus ei ole halpa laji, ja tällä 
hetkellä Suomessa emme pysty tarjoa-
maan urheilijoille sellaisia olosuhteita 
kuin haluaisimme, Kurki sanoo.

Fysioterapeuttina työskentelevä 
Kurki aloitti yhteistyön Kotajan kans-

sa vuonna 2011 fysiikkavalmentajana. 
Parin vuoden kuluttua siitä Kurki siir-
tyi henkilökohtaiseksi valmentajaksi ja 
suoritti samalla Vierumäellä Valmen-
tajan ammattitutkinnon (VAT). Yhteis-
työ Henry Mannin kanssa alkoi Dohan 
MM-kilpailujen jälkeen viime vuoden 
lopussa.

Valmennuksessa on säilyttävä 
luovuus
– Henry vaihtaa oikean käden kelauk-
seen, Tuomas jatkaa molemmilla, Kur-
ki huutaa ohjeita Pajulahti-hallissa sa-
malla kun pitää Kotajan pyörätuolia 
paikallaan punttitreenissä. On menos-
sa Rion paralympialaisiin valmistautu-
vien urheilijoiden leiri.

Urheilijan arki on Kurjelle tuttua. 
Hän on kilpaillut monessa eri lajissa 
yleisurheilusta jääkiekkoon. Hän on 
myös voittanut fitnessin Euroopan 
mestaruuden 40-vuotiaiden sarjassa. 
Valmennuskipinä syttyi hänessä oman 
urheilu-uran aikana.

– Jos joku olisi kaatanut päähäni ne 
asiat, jotka nyt tiedän, niin yleisur-
heilu-urani olisi jatkunut pidempään. 
Haluan nyt jakaa tietotaitoani ja ko-
kemustani. Fysiikkavalmennukseni 
perustuu täsmäharjoituksiin eli fysio-
terapeuttisiin tylsiin harjoituksiin, jois-
sa avainasemassa on lihastasapaino, 
Kurki sanoo.

Kurki pyrkii olemaan Kotajan ja 
Mannin lajitreeneissä mukana kolme 
kertaa viikossa. Päälle tulevat leiri- ja 
kilpailumatkat. Arkea helpottaa se, 
että kolme urheilijaa treenaavat osit-
tain samaan aikaan samassa paikassa.

– Täytyy pitää itse valmentajana 
huolta omista voimavaroista. Krop-
paa ja päätä ei saa rasittaa liikaa ulko-
puolisilla asioilla. Rutiinit eivät riitä täl-
lä tasolla. On oltava aikaa ja energiaa 
luovuudelle ja ongelmienratkaisuille, 
Kurki linjaa..

Maarit Kurki ja 
Amanda Kotaja.  “On oltava aikaa 

ja energiaa 
luovuudelle.”

Huipulla
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MIIKA HONKANEN on maalipalloilija, joka kertoo tämän vuoden lehdissä
kolumnipalstallaan omasta ja joukkueensa paralympiavuodesta.

Kolumni

K
uulun Suomen miesten 
maalipallomaajoukku-
een valmennusrinkiin ja 
olen yksi pelaaja, jolla on 
mahdollisuus tulla vali-

tuksi Rioon lähtevään joukkueeseen 
edustamaan Suomea maalipallon hui-
keimmassa tapahtumassa.

Rio-vuosi sykähti käyntiin Paralympia-
komitean järjestämällä Rio-leirillä Paju-
lahden urheiluopistolla 4.–6. tammikuu-
ta. Leirille osallistuivat kaikki Suomen 
paralympiaurheilijat, joilla on mahdolli-
suus päästä Rioon tai joilla jo on kilpailu-
paikka. Leirin avulla pyrittiin nostamaan 
koko paralympiajoukkueen yhteishen-
keä sekä löytämään lisävälineitä val-
mistautumiseen asiantuntijaluennoista. 
Luennot sisälsivät mm. psyykkistä val-
mennusta, kehon huoltoa sekä ravitse-
muksen suunnittelua kilpailutilanteissa 
ja niihin matkustettaessa. Näiden lisäk-
si leiri sisälsi tietenkin aikaa lajiharjoitte-

Rio-vuosi sykähti
käyntiin maalipallossa

lulle hyvissä puitteissa urheiluopistolla.
Miesten maalipallojoukkue valmis-

tautuu Rioon paralympiakultaa puolus-
tavana joukkueena voitettuaan kultaa 
Lontoossa vuonna 2012. Kisapaikka Ri-
oon joukkueelle varmistui hopeasijalla 
vuoden 2014 MM-kilpailuista Espoosta. 
Lontoon paralympialaisten jälkeen ar-
vokisamenestystä on lisäksi tullut ho-
peasijalla vuoden 2015 EM-kilpailuista. 
Maajoukkue lähtee siis Rioon mitalin-
hohtoisista asetelmista.

Maajoukkueen valmistautuminen 
Rioon tapahtuu tiheällä kotimaan leiri-
tyksellä sekä tasokkailla kansainvälisil-
lä turnauksilla. Näiden lisäksi pelaajat 
pelaavat paljon yhdessä viikoittaisissa 
harjoituksissa ja kansallisessa sarjas-
sa. Näin ollen yhteinen tekeminen on 
runsasta pelaajien välillä.

Maajoukkueen valmennusrinki si-
sältää kymmenen pelaajaa, joista kuu-
si valitaan Rion joukkueeseen. Alle-

kirjoittaneen mielestä näillä kaikilla 
kymmenellä pelaajalla on viimeiseen 
asti motivaatio korkealla ja yhteishen-
ki on hyvä. Tällaisessa ryhmässä oma 
tekemisenikin paranee entisestään, 
kun muu joukkue motivoi ja kannus-
taa tekemisellään.

Jos jokin tammikuun Rio-leirillä oli 
yhteishenkeä nostattavaa ja mieleen-
painuvaa minulle, niin jääkiekon nuor-
ten MM-kisojen finaalin seuraaminen 
yhdessä joukkueen kanssa. Oli mah-
tavaa ja motivoivaa seurata nuorten 
menestymistä ollessa itse leirillä isoi-
hin kisoihin valmistautuvan joukku-
een kanssa. Finaalin seuraaminen 
laittoi ajattelemaan vapautuneen ja it-
seluottavaisen pelin aineksia taas uu-
destaan, sillä oma pelityylini pohjau-
tuu rentouteen ja itseluottamukseen. 
Näillä aineksilla sain onnistumisia EM-
kisoissa, joten niitä aineksia taas etsi-
mään valmistautuessa Rioon!
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Kelkkakiekkoilijat 
maalin päässä noususta
Suomi koki katkeran 0–1-tappion Itävallalle rangaistuslau-
kauskilpailussa kelkkajääkiekon C-sarjan maailmanmesta-
ruuskilpailuissa Serbian Novi Sadissa. Ottelu ratkaisi Itäval-
lan nousun B-sarjaan. Suomi jäi turnauksessa toiseksi.

Maalivahti Timo Karko piti joukkuetta pystyssä Itävalta-ot-
telun vaikeina hetkinä. Hän ei päästänyt turnauksessa varsi-
naisella peliajalla maaliakaan. Turnauksen ensimmäisessä 
ottelussa Suomi voitti Belgian ja Hollannin yhdistelmäjouk-
kueen 7–0 Aki Alestalon (4 maalia), Markku José Lara Ve-
sikansan, Markku Hirvelän ja Harri Kangastien maaleilla.

Suomi taipui Itävallalle karsinnassa B-sarjapaikasta myös 
viime vuonna, tuolloin Helsingissä pelatussa ottelusarjassa 
voitoin 1–2. Vuoden takaisesta joukkueesta Suomelta puut-
tui nyt muutama kokenut pelaaja Seppo Joensuun johdolla.

– Tilalla oli tulokkaita, joilla ei vielä hirveän pitkää lajikoke-
musta ole takana. He hoitivat hommansa loistavasti, Suo-
men valmentaja Antti Kangas kiitteli Lasse Pakarisen, Jyr-
ki Konolan ja Vesikansan panosta.

44-vuotias Konola on mielenkiintoinen kelkkakiekko-
debytantti. Hän on siviilissä Palvelualojen ammattiliiton  
PAMin toiminnanjohtaja. Konolan vasen jalka jouduttiin 
amputoimaan polvesta alaspäin syövän seurauksena hä-
nen ollessaan teini-ikäinen.

Timo Karko.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: EMILIA MALIN

Suur-Hamarille X-Games -kultaa
Paralumilautailija Matti Suur-Hamari voitti Coloradon As-
penissa arvostetun X-Games -kutsukilpailun lumilautacros-
sin. Lajin hallitseva maailmanmestari oli mukana kutsukil-
pailussa toista kertaa urallaan.

– Pikkupojasta asti olen unelmoinut, että joskus voisi olla 
X-Gameseissä vetämässä, ja nyt kun tuli kultamitali kau-
laan, niin ei voi ihan käsittää, Suur-Hamari tunnelmoi.

Immosesta pyörätuolirugby-
maajoukkueen valmentaja
Jussi Immonen valittiin Suomen pyörätuolirugbymaajouk-
kueen uudeksi päävalmentajaksi. Koripallovalmentajataus-
taisen Immosen, 35, kakkosvalmentajana maajoukkueessa 
aloittaa Osku Kuutamo, jolla puolestaan on kokemusta mm. 
Suomen pyörätuolicurlingmaajoukkueen valmentamisesta.

Pyörätuolirugbyn lajiliittona toimiva Suomen Vammaisurhei-
lu ja -liikunta VAU solmi kaksikon kanssa nelivuotisen, vuoden 
2020 Tokion paralympialaisiin saakka kestävän sopimuksen. 
Immonen ja Kuutamo korvaavat maajoukkuevalmentajina 
Valtteri Lehtisen ja Erkki Lämsän, jotka jäivät sivuun tehtä-
vistään syksyn 2015 Pajulahden EM-kilpailujen jälkeen.

Immonen ja Kuutamo ovat molemmat Liikuntakeskus Pa-
julahden työntekijöitä ja VAU aloittaakin samalla kokonais-
valtaisen pyörätuolirugbyn kehitystyön yhteistyössä Paju-
lahden valmennuskeskuksen kanssa.

Immosen viimeisin valmentajapesti oli Lahden Namikan 
Korisliigajoukkueen apuvalmentajana kaudella 2014–2015. 
Immonen on toiminut urallaan myös mm. Lapuan Kori-
kobrien 1-divisioonajoukkueen ja Itävallan Bundesliigan St. 
Pölten Dragonsin päävalmentajana sekä Koripalloliitossa 
nuorten olympiavalmentajana.

Alkavan projektin tavoitteena on viedä Suomi ensimmäis-
tä kertaa paralympialaisiin pyörätuolirugbyssa Tokion ki-
soihin vuona 2020.

Suomelle avautui kuitenkin mahdollisuus tavoitella paik-
kaa jo vuoden 2016 Rion paralympialaisiin, kun Irlanti jät-
täytyi pois Pariisissa 16.–22.4. pelattavasta kuuden jouk-
kueen paralympiakarsintaturnauksesta. Suomen lisäksi 
karsintaturnaukseen osallistuvat USA, Ranska, Tanska, Sak-
sa ja Uusi-Seelanti. Kaksi parasta saavat paikan Rioon.

Pyörätuolicurlingjoukkue 
kymmenes
Suomen pyörätuolicurlingjoukkue jäi kymmenenneksi Sveitsin 
Luzernissa pelatuissa maailmanmestaruuskilpailuissa. Turna-
uksen viimeinen sija tietää sitä, että Suomen pitää hakea ensi 
vuoden MM-kilpailuihin vauhtia MM-karsintaturnauksesta.

Suomi voitti turnauksen yhdeksästä ottelustaan kaksi: 
Slovakian ja Kanadan. Odotuksiin nähden Suomi suoriu-
tui alakanttiin, sillä vuoden 2015 MM-kotikisoissa Lohjalla 
joukkue juhli pronssia.

Menestystä Special Olympics 
-esikisoista
Suomen salibandyjoukkue voitti Itävallan Grazissa tammi-
kuussa pelatun Special Olympics -talvimaailmankisojen esiki-
sojen salibandyturnauksen. Finaalissa Suomi voitti Tšekin 6–4.

Janne Matilainen puolestaan voitti Schladmingissa jär-
jestetyissä lumilautailukisoissa suurpujottelun kultaa ja su-
persuurpujottelun hopeaa.

Suomella oli Itävallan esikisoissa yhdeksän urheilijan – 
kahdeksan salibandynpelaajan ja lumilautailija Matilaisen – 
vahvuinen joukkue.

Varsinaiset Special Olympics -talvimaailmankisat järjes-
tetään Itävallassa 14.–25.3.2017. Suomen joukkue kisoihin 
julkistetaan toukokuussa.
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Huipulla

David Howe.

David Howe tuo Vantaan 
elinsiirtoliikunnan

symposioon 
identiteettinäkökulman

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA  KUVA: DAVID HOWEN KOTIALBUMI

Vantaalla, Rantasipi Airport Congress Cen-
terissä järjestetään 14.–15. heinäkuuta 

2016 kansainvälinen elinsiirtoliikun-
nan symposio. Symposio ja sitä edel-
tävät työpajat 11.–14.7. muodos-
tavat kokonaisuuden, jollaista ei 
aikaisemmin ole elinsiirtoliikunnan 

alalla järjestetty. 
Symposion pääpuhujiin kuu-

luvat suomalaiset elinsiirtolää-
ketieteen huippunimet Krister 
Höckerstedt ja Ari Harjula, elin-
siirron saaneiden ja dialyysissa 

olevien urheilun Euroopan järjes-
tön ETDSF:n puheenjohtaja Judit 

Berente sekä englantilaisen 
Loughborough’n yliopiston 

urheiluantropologian 
lehtori, tohtori David 

Howe.

Howe on mielenkiintoinen lisäys symposiokatta-
ukseen, sillä hän tuo keskusteluun elinsiirtoalan ul-
kopuolista näkökulmaa. Howe on tutkinut paljon 
vammaisurheilijoiden identiteettiä. Howen tausta 
on paralympiaurheilun tutkimuksen puolella, mutta 
hän uskoo samojen lainalaisuuksien pätevän pitkäl-
ti myös elinsiirtourheilussa.

– Iso osa vammaisurheilijoista on tullut urheilun 
pariin terveydenhuollon ja kuntoutuksen piiristä. 
Tältä osin löytyy selkeä yhteneväisyys elinsiirtour-
heilijoiden kanssa. Tulen käsittelemään symposioe-
sityksessäni näiden ryhmien samankaltaisuuksia ja 
sitä, miten molempien tulisi rohkeammin tulla ulos 
omasta viitekehyksestään, Howe sanoo.

Howen symposioesitelmä on otsikoltaan ”From 
patient to athlete along the winding road to inclusi-
ve sport: a socio cultural analysis”. Kyse on siis siirty-
misestä potilasroolista urheilijarooliin ja siihen liit-
tyvistä identiteettikysymyksistä.

Hänen mukaansa elinsiirtourheilijoita sekä vam-
maisurheilijoista etenkin niitä, jotka ovat vammau-
tuneet, yhdistää tietynlainen oman elämän uu-
delleenasemointi, uuden itsensä kanssa sujuksi 
tuleminen.

Erilaisuuden ymmärtämisen ja kokemisen teemat 
kulkevat vahvasti mukana Howen tuotannossa. Ih-
misten kategoriointi ryhmiin ja heidän määrittele-
minen jonkin tietyn ominaisuuden kautta on kuuma 
peruna tämän päivän Euroopassa yleisemminkin.

Suomessa elinsiirtourheilijoiden kannalta oman 
mausteensa identiteettisoppaan tuo vielä se, että 
organisaatiotasolla elinsiirtourheilu on yhdistet-
ty vammaisurheilun kanssa. Elinsiirtoväen liikunta-
liitto ELLI liittyi syksyllä 2009 perustettuun Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:hun. Howe lupaa-
kin käsitellä myös elinsiirtourheilijoiden asemaa 
osana vammaisurheilun kenttää..
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Tätä kaikkea on Vantaa 2016
Vantaa 2016 -kokonaisuus koostuu kaksista elinsiirtourheilukilpailuista – sydän- ja keuhko-
siirrokkaiden EM-kilpailuista sekä Elinsiirron saaneiden ja dialyysissa olevien EM-kilpailuista 

– sekä EU-tukea saaneesta European Transplant Sport Week -tapahtumaviikosta.

Elinsiirron saaneiden 
lasten ja nuorten leiri 
Elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten 
liikuntaleiri järjestetään 13.–16.7. EU-
tuen ansiosta leiri on maksuton elin-
siirron saaneille, dialyysissa oleville tai 
munuais-, maksa-, sydän- tai keuhko-
sairautta sairastaville lapsille sekä hei-
dän perheenjäsenilleen. Ainoastaan 
matka ja vakuutukset ovat omakustan-
teiset.

 Ilmoittautuminen: 15.4. mennes-
sä osoitteessa www.vammaisurheilu.fi/

etsw16/lasten-ja-nuorten-leiri/ilmoittautuminen

Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden 
EM-kilpailut 
Järjestyksessään 16. sydän- ja keuhkosiirrokkaiden 
Euroopan mestaruuskilpailut käydään 11.–16.7.2016.
Osallistumisoikeus: Kilpailuun saavat osallistua 
• sydänsiirron • keuhkosiirron tai 
• sydän-keuhkosiirron saaneet henkilöt.
Lajit: 
• lentopallo • sulkapallo
• tennis  • pöytätennis
• pyöräily • keilailu
• petanque • uinti
• golf  • maastojuoksu
• yleisurheilu. 
Ikäryhmät: 5–17-v, 18–34-v, 35–44-v, 
45–54-v, 55–59-v, 60–64-v, 65–69-v, 70+ -v
Ohjelma: www.vantaa2016.fi/ 
kilpailut/ehltc/ohjelma

Elinsiirron saaneiden ja 
dialyysissa olevien 
EM-kilpailut
Järjestyksessään 9. elinsiirron 
saaneiden ja dialyysissa olevien 
Euroopan mestaruuskilpailut 
käydään 10.–17.7.2016. 
Osallistumisoikeus:  
Kilpailuun saavat osallistua 
• maksasiirron  • munuaissiirron • sydänsiirron 
• keuhkosiirron  • haimasiirron  • suolistosiirron tai 
• luuydinsiirron saaneet tai 
• dialyysissa olevat henkilöt. 
Lajit: 
• lentopallo • sulkapallo • tennis
• pöytätennis • pyöräily • keilailu
• petanque • darts  • uinti
• golf  • katujuoksu • yleisurheilu
• salibandy • virtual triathlon
Ikäryhmät: 18–29-v, 30–39-v, 40–49-v, 50–59-v, 
60–69-v, 70+ -v
Ohjelma: www.vantaa2016.fi/kilpailut/etdsc/ohjelma

Euroopan mestaruuskilpailut
EM-kilpailujen 14 lajia käydään eri puolilla Vantaata. Suurin 
osa lajeista keskittyy Tikkurilan ja Myyrmäen urheilupuistoi-
hin, mutta mm. keilailukilpailut käydään Flamingossa ja gofl-
kilpailut Talmassa. Lajijärjestelyissä Suomen Työväen Urheilu-
liiton Suur-Helsingin piirin urheiluseuroilla on merkittävä rooli.

European Transplant
Sport Week 
Elinsiirtoliikunnan tapahtumaviikko European Transplant 
Sport Week toteutetaan Euroopan Unionin Erasmus+ Sport 
-tuen avulla 10.–17.7.2016. Viikko koostuu työpajoista ja 
symposiosta, elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten leiris-
tä sekä kaikille avoimista Sporttitori-tapahtumista.

Sporttitori-kokeilutapahtumat 
Kaikille avoimia Sporttitori-kokeilutapahtumia järjeste-
tään eri puolilla pääkaupunkiseutua tapahtumaviikon 
aikana. Tapahtumissa pääsee itse kokeilemaan eri laje-
ja ja liikuntamuotoja sekä saamaan tietoa Sano KYLLÄ 
elinluovutukselle -ohjelmasta. 

Lisätiedot: www.vantaa2016.fi/etsw16/sporttitorit

Työpajat ja  
elinsiirtoliikunnan symposio 
Työpajat 11.–14.7. ja elinsiirtoliikunnan symposio 14.–
15.7. järjestetään Vantaan Rantasipi Airport Congress 

Centerissä. Työpajojen ja symposion 
tavoitteena on kyetä asettamaan askel-
merkkejä elinsiirron saaneiden liikunta-
suositusten yhtenäistämiseksi. 

Ilmoittautuminen: 24.4. mennes-
sä osoitteessa www.vammaisurheilu.fi/
etsw16/elinsiirtosymposio/ilmoittautu-
minen
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Ennen&Nyt
Tällä palstalla tutustutaan takavuosien vammaisurheilusuuruksiin ja 

otetaan selvää, mitä heille kuuluu nyt.

Grip sairasti lapsena polion, jonka seurauksena hä-
nen vasen kätensä halvaantui. Vammaisurheilu oli 
Gripin nuoruudessa 1950- ja 60-luvuilla vielä lap-
senkengissä, joten pälkäneläisen nuoren miehen 
urheilu-uran alku kulki vammattomien sarjassa, ur-
heiluseuranaan naapuripaikkakunnan Valkeakos-
ken Haka.

Nuoruudessa Gripin harjoittelun pääpainopiste 
oli yleisurheilussa, sillä juoksussa käden toimintaky-
vyttömyydestä oli vähemmän haittaa kuin hiihdos-
sa, josta oli myöhemmin tuleva hänen leipälajinsa.

Grip kyllästyi urheiluun 15 vuoden iässä, mutta in-
nostus palasi 18-vuotiaana, jolloin hän päätti kysyä 
valmentajakseen lähistöllä asunutta huippumaile-
ria Olavi Salosta.

Tankki-lempinimellä tunnettu Salonen suostui. 
Hän oli juossut kymmenen vuotta aiemmin 1500 
metrin maailmanennätysajan 3.40,2, joten kyseessä 
oli kovan luokan juoksumies. Salosen ja Gripin yh-
teistyö jatkui tiiviisti kymmenen vuotta, ja sen päät-
teeksi Grip olikin valmis ottamaan paikkansa para-

Raskas työnteko 
toi Gripille raskaan 

mitalivuoren

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

Jouko Gripistä tuli yksi kaikkien 
aikojen vammaisurheilijoista 
ME-juoksija Olavi ”Tankki” 
Salosen valmennuksessa.

Jouko Grip juhlittuna kultamitalistin Innsbruckissa 
vuonna 1984.
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 Jouko Grip oli mukana urheilijana vielä 
vuoden 2002 Salt Lake Cityn paralympia-
laisissa.

Yhdellä sauvalla hiihtänyt Jouko Grip voitti urallaan 
mm. Teknisten liiton hiihtomestaruuden kahdella sau-
valla hiihtäneitä kilpakumppaneita vastaan.

lympialaisten korkeimmalta korokkeelta.
– Hän piiskasi minua melkein samoilla metodeilla 

kuin oli itsekin harjoitellut. Tavoitteenamme oli, että 
kehittyisin juoksijana aina maaottelutasolle saakka 
käsivammastani huolimatta. Siihen ei ihan pääs-
ty, mutta hän opetti minulle, miten raakaa ja kovaa 
työtä urheilu on, kun tavoitellaan tosissaan huip-
pua, Grip kertoo.

Gripin normaaliin päivään kuului 7–8 kilometrin 
aamulenkki ennen työpäivää, jonka jälkeen vuoros-
sa oli päivän pääharjoitus, useimmiten joko 20 ki-
lometrin tai pidempikin juoksulenkki tai 300–1000 
metrin kovia intervallivetoja. Viikonloput olivat va-
paita sekä töistä että harjoituksista valmentaja Sa-
losen filosofian mukaisesti.

– Kun vuonna 1980 osallistuin ensimmäisiin para-
lympialaisiini, olin tehnyt niin kovasti töitä, että olin 
heti valmis pärjäämään. Voitinkin kisani melkein 
mennen tullen, toteaa Grip.

Kolmen lajin kultamitalisti
Norjan Geilossa käydyt kisat, joista Grip saavutti kol-
me kultamitalia, olivat talviparalympialaiset, mutta 
tässä vaiheessa Grip ei ollut vielä selkeästi profiloi-
tunut talviurheilijaksi.

Vuonna 1984 hän voitti viisi paralympiakultaa, 
kun kesä- ja talvikisat käytiin vielä samana vuonna. 
Innsbruckin talvikisoista Grip saavutti kolme hiihto-
kultaa ja New Yorkin kesäkisoista 400 ja 1500 met-
rin kultamitalit.

Aktiiviurallaan Gripillä ei ollut varsinaista valmen-
tajaa, mutta hän kiittelee maajoukkuetovereiltaan 
Heikki Miettiseltä ja Pertti Sankilammelta saa-
maansa valmennusapua. Suomen vammaishiihdon 
taso oli etenkin 1980-luvulla järisyttävä. Parhaim-
millaan vuoden 1984 talviparalympialaisissa Suomi 
otti liikuntavammaisten viestissäkin kaksoisvoiton 
13 joukkueen kilpailussa.

Grip on siitä harvinainen urheilija, että hän on voit-
tanut paralympiakultaa kolmessa eri lajissa: yleis-
urheilussa, hiihdossa ja ampumahiihdossa. Kaikki-
aan pälkäneläisellä on 18 paralympiamitalia, joista 
12 kultaisia. Kun laskuihin otetaan myös MM- ja EM-
mitalit, nousee Gripin arvokilpailumitaleiden määrä 
huikeaan 41:een (26 kultaa, 8 hopeaa, 7 pronssia).

Gripin henkilökohtainen suosikki lukuisten arvo-
kilpailuvoittojen joukossa on vuoden 1992 Albertvil-
len paralympialaisten ampumahiihdon 7,5 kilomet-
rin matka.

– Minä ja Sveitsin Bernhard Furrer ammuimme 
viimeisellä ampumapaikalla molemmat nollat, ja 
hän johti minua siinä vaiheessa väliajoissa 18 se-
kunnilla. Furrer oli maaliin tullessaan niin varma 
voitostaan, että tuuletteli maalisuoralla sauvaansa 
pyöritellen. Tulin häntä myöhemmin maaliin ja olin 
saanut joukkueenjohtajaltamme Rauno Saurolta 
väliaikatietoja, että saavutan koko ajan. Painoin täy-
sillä loppuun saakka ja voitin Furrerin 0.6 sekunnil-
la. Sauvan pyörittely maksoi hänelle paralympiakul-
lan, Grip kertaa.

Ennen&Nyt
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Ennen&Nyt

Jouko Grip

v	 Syntynyt 10.1.1949 Pälkäneellä
v		 Paralympiamitalit: 18 
 (12 kultaa, 5 hopeaa, 1 pronssi)
v		 MM-mitalit: 15 
 (10 kultaa, 3 hopeaa, 2 pronssia)
v		 EM-mitalit: 8 (4 kultaa, 4 pronssia)
v		 Arvokilpailumitaleita yhteensä: 41, 
 lajeina maastohiihto, ampumahiihto ja  
 yleisurheilu
v		 Yleisurheilun juoksumatkojen 
 ennätykset
  • 400 m:  52,0
  • 800 m:  1.56,2
  • 1500 m:  3.59,4
  • 3000 m:  8.47,8
v	 	Tunnustuksia: 
  • Opetusministeriön 
   Pro Urheilu -tunnustus 
   (arvo 16 800 euroa) 2005
  •		Valinta Kansainvälisen 
   Paralympiakomitean IPC:n 
   Hall of Fameen 2006
  •		Kutsu Linnan juhliin: 1980 
   (Kekkonen), 1984 (Koivisto), 
   1992 (Koivisto), 2006 (Halonen)
v		 Työura: Työskenteli 25 vuotta laborantti- 
 na UPM:llä. Työuran alussa työskenteli  
 myös Valkeakosken Kemiran tehtaalla.
v		 Muuta: Pälkäneen urheilukentän   
 vieressä on kolmen pienoispatsaan   
 kokonaisuus, jossa on Gripin hiihtäjä- 
 patsas, Väinö Sipilän juoksijapatsas ja  
 Toivo Salosen luistelijapatsas.

Jouko Grip keväällä 2014 järjestetyssä vammaisurheilun juhlaseminaa-
rissa Helsingissä.

Parhaiden joukkoon
Gripin arvokilpailu-ura alkoi melko varttuneella iäl-
lä, 31-vuotiaana vuonna 1980. Yleisurheilu, joka 
nuoruusvuosina oli vielä hänen päälajinsa, sai jää-
dä 1990-luvulle tultaessa.

– Juoksussa tulee aikaisemmin ikä vastaan. Hiih-
dossa pystyi jatkamaan pidempään huipulla, eten-
kin sen jälkeen, kun työurani loppui 90-luvun al-
kupuolella ja pystyin keskittymään paremmin 
harjoitteluun, Grip sanoo.

Gripin viimeinen arvokisamitali on EM-kisoista 
vuodelta 1997. Paralympialaisiin hän osallistui vielä 
Salt Lake Cityssä 2002 ja oli paikan päällä vielä neljä 
vuotta myöhemminkin Torinossa.

– Se oli upea päätös urheilu-uralle, kun ensin olin 
ollut seitsemät talviparalympialaiset mukana urhei-
lijana ja sitten kahdeksansiin sain kutsun, kun mi-
nut valittiin kautta aikain parhaaksi paralympiahiih-
täjäksi ja nimettiin paralympiaurheilun Hall of 
Fameen, hän muistelee.

Grip, 67, harrastaa edelleen aktiivisesti liikuntaa, 
vaikka sanookin kilpaurheilun jääneen taakse lopul-
lisesti. Hän on innostunut etenkin maastopyöräi-
lystä, jota harrastaa hyvän sään aikaan 5–7 kertaa 
viikossa. Heikommalla kelillä mies polkee kunto-
pyörää..

 “Oli upea päätös uralle,  
kun minut valittiin  

kautta aikain parhaaksi 
paralympiahiihtäjäksi ja  

nimettiin Hall of Fameen.”

Info
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Huipulla

Info
Kahden vuoden välein järjestettävis-
sä PM-kilpailuissa pelataan kuudes-
sa luokassa ja jokainen Pohjoismaa 
sai nimetä kuhunkin luokkaan jouk-
kueellisen pelaajia (2–3 pelaajaa luo-
kasta riippuen). Isäntämaan oikeu-
della Suomi sai vielä täydentää muilta 
mailta tyhjiksi jääneitä paikkoja omilla 
pelaajillaan. PM-kilpailuissa pelataan 
mitaleista kussakin luokassa henkilö-
kohtaisissa kilpailuissa ja joukkuekil-
pailuissa.

PM-kilpailut ovat monelle 
boccianpelaajalle ainoa väylä 

kansainvälisiin koitoksiin
Täysi ventti, eli 21 pelaajaa tuli valituksi isäntämaa Suomen joukkueeseen 

boccian Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin, jotka pelataan 
13.–15. toukokuuta 2016 Nastolan Liikuntakeskus Pajulahdessa.

Kaikkiaan turnaukseen osallistuu 70 pelaajaa.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Paralympia-, MM- ja EM-tasolla boc-
cia on vain vaikeavammaisimmille pe-
laajille suunnattu laji. Vaikka boccia on 
Suomessa valtavan suosittua invalidi- 
ja eläkeläisyhdistysten keskuudessa, 
ei Suomesta ole ollut boccianpelaajia 
paralympialaisissa sitten vuoden 2008 
Pekingin kisojen, joissa pelasivat Pa-
julahden PM-kilpailuissakin esiintyvät 
Leena Särelä ja Vesa Koivuniemi. 
Isossa harrastajamassassa on lopul-
ta hyvin vähän paralympialuokituksen 
saavia pelaajia.

PM-kilpailut, joissa on luokat myös 
lievempivammaisille pelaajille, ovat-
kin monelle suomalaispelaajalle ai-
noa tilaisuus kokea kansainvälisten 
kilpailujen tunnelmaa. Näin myös no-
kialaiselle Timo Kaapulle, joka aloitti 
PM-kisauransa Suomen kakkosjouk-
kueessa vuonna 2004 Lappeenran-
nassa, kun kisat edellisen kerran pe-
lattiin Suomessa.

– Nyt olen kiertänyt kaikki Pohjois-
maat. Joukkuekultaa on tullut kaikista 
kisoista, mutta henkilökohtaista me-
nestystä ei vielä. Jotain olisi tavoittee-
na saada henkilökohtaisesta kisasta 
Pajulahdesta, sanoo lievimmässä eli 
4-luokassa pelaava Kaapu, 49.

Kaapulla on aivovamma sekä nis-
ka- ja selkävamma. Hän tutustui boc-
ciaan Käpylän kuntoutuskeskuksessa 
2000-luvun alussa.

– PM-kilpailut ovat sellainen koho-
kohta, johon aina kaksi vuotta tähdä-
tään, sanoo Kaapu, joka kertoo ennen 
kiertäneensä kansallisissa kisoissa 
harva se viikonloppu, mutta höllän-
neensä nyt tahtia..Timo Kaapu.

Suomen joukkue
Kouruluokka
Jari Rummukainen
Tommy Niemi
Juho Lehtonen
Toni Ovaskainen

1-luokka
Johanna Manninen
Leena Särelä
Vesa Koivuniemi

2-luokka
Marko Ylikleemola
Tuija Sinisalo
Jan Huopainen
Maire Markkula

3S-luokka
Teemu Mäkinen
Raimo Nevanen

3-luokka
Juha Rajala
Päivi Miettinen
Jouko Lumme
Eero Oikarinen

4-luokka
Timo Kaapu
Jorma Naroma
Leo Virtanen
Onerva Uuttera

Päävalmentaja
Heikki Horila

Valmentaja
Lasse Mäkinen

Joukkueenjohtaja
Eero Lumme
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K
atja Pulli vieraili ensim-
mäistä kertaa Jaatisen Ma-
jalla 13 vuotta sitten hänen 
Nelli-tyttärensä ollessa kak-
si vuotta vanha. Pulli työs-

kenteli tuolloin pankkialalla ja perheen 
elämä pienen lapsen kanssa oli aset-
tunut hiljalleen uomiinsa. Vaikka Pulli 
tunsi pärjäävänsä, hän myös tiesi, ettei 
jokainen perhe voinut yhtä hyvin.

Pulli muistaa, kuinka Nellin ollessa 
pieni hän osallistui miehensä kanssa 
sopeutumisvalmennuskurssille. Kurs-
sin antamien neuvojen rinnalla mu-
kaan jäi muisto väsyneistä perheistä. 
Aikaa kului, mutta muisto ei hellittä-
nyt. Hitaasti työ pankkialalla alkoi tun-
tua vieraalta. Nyt Pulli työskentelee Jaa-
tisen Majan toiminnansuunnittelijana 
sen eteen, ettei kenenkään tarvitsisi vä-
syä yksin.

Pulli saapui Jaatisen Majalle talon 
aloitellessa toimintaansa. Vuosien var-
rella viiden perheen yksinkertaisesta 
ideasta on kehittynyt keskus, jonka arki 
täytyy leikkipaikan touhuista, säännöl-
lisistä kerhoista sekä apu- ja liikuntavä-
lineitä välittävän Kenguru-vuokraamon 
toiminnasta.

Pysyvästä tarjonnasta huolimatta 
Maja on ennen kaikkea kävijöidensä 
näköinen. Tilassa on lupa järjestää juh-
lia, perustaa kerhoja tai yksinkertaisesti 
viettää aikaa lasten ja aikuisten kesken. 
Majalla diagnoosilla, kotipaikkakunnal-

Talo täynnä elämää
Malminkartanon junaradan kupeessa Helsingissä on vaaleankeltainen 
rakennus, jonka seinien sisällä on leikitty, juhlittu, kokoustettu, itketty 

ja naurettu. Rakennus on Jaatisen Maja, joka syntyi vammaisten lasten 
vanhempien yhdistäessä voimansa luodakseen tilan, jonne kaikki voivat tulla.

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

la tai maksukyvyllä ei ole merkitystä.
– Tieto asuu ihmisissä, Jaatinen ry:n 

perustajajäsen ja nykyinen toiminnan-
johtaja Miina Weckroth aloittaa.

– Tavoitteemme oli tuoda ihmiset yh-
teen. Vaikka vammaisille suunnattu-
ja palveluita olisi tarjolla, paras tieto ja 
tuki tulee vertaisista, hän sanoo.

Jaatisen toiminta konkretisoituu Ma-
jan seinien sisälle, mutta järjestön vai-

kutuspiiri yltää pitkälle. Jaatinen ry jär-
jestää vanhemmille sählykerhoja sekä 
joogaa ja koko perheen uintitunteja.

Yhteisen puuhan rinnalla järjestö 
pyrkii myös vaikuttamaan vammais-
ten henkilöiden ja heidän omaistensa 
asemaan. Vaikuttamistyötä tehdään 
yhteistyössä muiden järjestöjen kans-
sa. Yksi keskeisimmistä esimerkeistä 
vaikuttamistyöstä on Kehitysvammais-

Jaatinen ry:n toiminnan-
suunnittelijalle Katja Pullille 
Jaatisen Maja on paikka, 
jossa perheet voivat saada 
tukea toisiltaan.



35

Sporttiklubi

Vedessä askel ei paina
Ruskeasuon koululla Helsingissä kokoontuu lauantaiaamuisin Jaatinen 
ry:n Pikku-Miinat -uintiryhmä, jossa liikunta antaa syyn yhdessäoloon  
– niin perheen kesken kuin muiden perheidenkin kanssa.

Outi Pietikäinen on saapunut uimaan esikoisensa Jordanin ja nuo-
rimmaisensa Ryanin kanssa. Äidin vaihtaessa Ryanille vaatteita Jordan 
on jo altaalla. Uinnista on vuoden aikana muodostunut perheelle tapa, 
jota lapset osaavat odottaa ja jonka jälkeen viikonloppu voi alkaa.

Ruskeasuon uima-allas on suunniteltu varta vasten erityisuimareita 
varten. Pukuhuoneessa on tilaa, uima-altaalla kaikuminen on minimoi-
tu, vesi on lämmintä ja apuvälineitä saatavilla. Uimareiden lisäksi tunnil-
la on läsnä uinninopettaja, joka avustaa jokaiselle sopivan uintitekniikan 
löytämisessä.

Vaikka osa perheistä käy uimassa myös tavallisissa halleissa, useil-
le Ruskeasuon halli on yksi harvoista paikoista, jossa erilainen lapsi ei 
käännä katseita.

– Vesi kantaa ja kannattelee, kolmevuotiaan Elmon kanssa uimaan 
saapunut Ville Lavonius toteaa. Uinti on monelle liikuntarajoitteiselle 
hetki, jolloin painovoima hellittää ja raajat pääsevät liikkeelle. Vanhem-
mille vesi tekee lapsesta kevyemmän kantaa.

Jaatinen ry
Vammaisperheiden monitoimikes-
kus Jaatinen ry on vammaisten las-
ten vanhempien vuonna 1997 pe-
rustama yhdistys. Jaatistoiminnan 
tavoitteena on auttaa löytämään 
luovia ratkaisuja vammaisen lap-
sen asioissa edistämällä mm. tie-
donvälitystä, avointa keskustelua 
sekä ideoiden ja ilon jakamista.

Jaatinen on saanut nimensä 
Arto Paasilinnan kirjasta Onnelli-
nen mies, siltainsinööri Akseli Jaa-
tiselta, joka uhkuu samaa rohke-
utta, pitkäjänteisyyttä, voimaa ja 
uskomatonta luovuutta kuin vam-
maisten lasten vanhemmat ja lä-
heiset.

Lisätiedot: www.jaatinen.info

Olivia ui isänsä Tomi Helande-
rin kanssa. Vapauden ja painot-
tomuuden tunteen tuoma onni 
saa tytön tyyntymään.

ten Palvelusäätiön koordinoima vam-
maiskorttihanke, jossa Jaatinenkin on 
mukana. Vammaiskortin tarkoitus on 
toimia niin valtakunnallisena kuin kan-
sainvälisenä korttina, joka helpottaa 
pääsyä erilaisten palveluiden ja alen-
nusten piiriin.

– Aihevalikoima, joiden parissa toi-
mimme, on kasvanut lapsiemme mu-
kana, Weckroth toteaa.

Weckrothin mukaan Jaatisen kaltais-
ten järjestöjen tekemälle vaikuttamis-
työlle, arkiselle vertaistuelle ja ammat-
tiosaamiselle tulee olemaan entistä 
enemmän kysyntää tulevaisuudessa, 
jos kaavaillut taloudelliset leikkaukset 
valtiollisiin vammaispalveluihin toteu-
tuvat.

Jaatisen toimintaa pyörii vahvasti 
Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Se 

mahdollistaa mm. nelihenkisen henki-
lökunnan ylläpidon sekä alan opiske-
lijoiden palkkaamisen lastenhoitotyö-
hön. Majan ensiaskeleita vahvistaneen 
läsnäolon ja vapaaehtoistyön tärkeys 
on kuitenkin kaikkea muuta kuin kai-
konnut.

– Kun yksi väsyy, toinen tulee. Koh-
ta tilanne on jo toisinpäin, Weckroth 
summaa..
Info
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Katariina Karttunen on 13-vuotias 
down-tyttö, jonka liikuntaharrastus-
ta rajoittaa molemmissa käsissä oleva 
artrogryposis. Hän ei pysty nostamaan 
käsiään olkapäitä ylemmäksi ja hänen 
kämmenensä ovat sisäänpäin taipu-
neet.

– Katariinan käsissä on kyllä voimaa ja 
hänen jalkansa ovat vahvat. Hän on ur-

Löytääkö Valtti
Katariinalle harrastuksen?

VAU:n Valtti-ohjelmassa lapselleen liikuntaharrastusta etsiville perheille 
tuodaan avuksi Valtti, henkilökohtainen liikuntakonsultti. Espoolaisessa 

Karttusen perheessä Valtista uskotaan olevan iso apu.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: KARTTUSTEN KOTIALBUMI

heilullinen ja reipas ja hänellä on hyvät 
puhekyvyt siihen nähden, että hänel-
lä on down. Hän on myös hyvin kilpai-
luhenkinen ja on vähän väliä ottamassa 
kanssani juoksuspurtteja, Katariinan isä 
Jyri Karttunen kertoo.

Katariina on käynyt allasterapiassa ja 
uinti tuntuisi hänelle mieluisalta harras-
tukselta, mutta fysioterapeutitkaan ei-
vät ole osanneet antaa vastausta siihen, 
miten paljon käsien heikko toimintakyky 
harrastamista rajoittaa.

Katariinan oikeaan käteen tehtiin iso 
operaatio, jossa selästä siirrettiin lihas 
hänen hauikseensa. Erikoista oli, että 
leikkaus ei vaikuttanut käden toiminta-
kykyyn suuntaan eikä toiseen. Kirurgi on 
pyytänyt harkitsemaan uutta leikkausta, 
mutta vanhemmat luottavat mieluum-
min kuntoutukseen kuin riskialttiiseen 
leikkaukseen.

– Katariina on saanut kuntoutus-
ta, joka on osaltaan parantanut hänen 
omatoimisuuttaan. Tähän jos lisätään 
omaehtoinen urheiluharrastus, niin 

Katariina Karttunen.

Valtti-ohjelma
Valtti-ohjelma on Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:n pilot-
ti, jonka avulla pyritään löytämään 
erityistä tukea tarvitseville lapsille lii-
kuntaharrastus.

Valtti-ohjelmassa testataan mal-
lia, jossa henkilökohtainen vam-
maisliikunnan konsultti tai ohjaaja 
eli Valtti toimii harrastuksen pariin 
saattajana erityistä tukea tarvitse-
valle lapselle tai nuorelle. Valtit ovat 
vammaisliikunnasta kiinnostunei-
ta liikunnan-, kasvatuksen-, kuntou-
tuksen tai sosiaalialan opiskelijoita.

Valtti toimii ohjattavansa liikunta-
kaverina, ohjaajana, tukihenkilönä 
ja konsulttina 4–6 viikon kokeilujak-
son ajan. Kokeilujakso toteutetaan 
syksyllä 2016. Haku Valtti-ohjel-
maan niin Valtin haluaville perheil-
le kuin Valtiksi haluaville opiskelijoil-
le päättyy 31.3.

Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi/
ajankohtaista/valtti

hyöty olisi varmaan merkittävä. Tavoit-
teena voisi olla, että hän pystyisi puke-
maan päälle itsenäisesti. Nyt alavartalon 
vaatteet menevät kyllä sujuvasti, mutta 
ylävartalon eivät, Karttunen sanoo.

– Urheilulaji, josta Katariina todella 
nauttisi ja joka kenties vielä edistäisi hä-
nen käsiensä toimintakykyä, olisi todel-
linen win-win -tilanne. Kun sain tietää 
Valtti-ohjelmasta, niin ajattelin, että tä-
mähän on juuri sitä mitä tarvitsemme, 
hän jatkaa..
Info
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Kaikille avoin leirikesä 2016

6.–9.6. Rovaniemi, 
Soveltava Sporttileiri
Lisätiedot: www.lapinliikunta.com ja 
suvi.karusaari@lapli.inet.fi, 
puh. 040 847 1321

6.–10.6. Kouvola, 
SporttiAction-leiri
Lisätiedot: www.kymli.fi ja 
petteri.makela@kymli.fi, 
puh. 044 013 7081

6.–10.6. Ylöjärvi, 
Hämeen Sportti -leiri
Lisätiedot: leiri.hlu.fi ja
hannamari.laitinen@hlu.fi,
puh. 0207 482 612

6.–10.6. Hyvinkää, 
SankariSportti-leiri
Lisätiedot: www.eslu.fi ja 
sari.sivonen@eslu.fi, 
puh. 040 544 7771

6.–10.6. Muurame, 
KESLI-leiri
Lisätiedot: www.kesli.fi ja 
mira.autio@kesli.fi, 
puh. 050 381 3820

7.–10.6. Seinäjoki, 
SisuSporttis-leiri
Lisätiedot: www.sporttis.fi ja 
tanja.hietikko@plu.fi, 
puh. 0400 623 127

8.–10.6. Joensuu, 
Sporttileiri
Lisätiedot: www.pokali.fi ja 
annu.jantunen@pokali.fi, 
puh. 050 301 8415

8.–10.6. Imatra, 
Sporttileiri
Lisätiedot: www.eklu.fi ja 
lasse.heiskanen@eklu.fi, 
puh. 040 5001 849

25.–28.7. Kalajoki, 
JukuJuku-leiri
Lisätiedot: www.kepli.fi ja 
anu.lankila@kepli.fi, 
puh. 0440 916 076

1.–5.8. Ylöjärvi, 
Hämeen Sportti -leiri
Lisätiedot: leiri.hlu.fi ja 
hannamari.laitinen@hlu.fi, 
puh. 0207 482 612

1.–5.8. Tuusula, 
Sporttileiri
Lisätiedot: www.eslu.fi ja 
sari.sivonen@eslu.fi, 
puh. 040 544 7771

13.–17.6. Tampere, 
Hämeen Sportti -leiri
Lisätiedot: leiri.hlu.fi ja 
hannamari.laitinen@hlu.fi, 
puh. 0207 482 612

13.–17.6. Mikkeli, 
Monipuolinen Liikuntaleiri
Lisätiedot: www.esliikunta.fi ja 
harri.taskinen@esliikunta.fi, 
puh. 044 341 0062

13.–17.6. Hyvinkää, 
SankariSportti-leiri
Lisätiedot: www.eslu.fi ja 
sari.sivonen@eslu.fi, 
puh. 040 544 7771

14.–17.6. Sauvo, 
Kesis-leiri
Lisätiedot: www.liiku.fi ja 
jurkka.virtala@liiku.fi, 
puh. 040 9000 845

15.–17.6. Siilinjärvi, 
Sporttileiri
Lisätiedot: 
sporttileirit.sporttisaitti.com ja 
anne.kekalainen@
pohjoissavonliikunta.com, 
puh. 050 560 5437

28.6.–1.7. Kauhajoki, 
PlayCity-lastenkaupunki
Lisätiedot: www.sporttis.fi ja 
maarit.kaari@kauhajoki.fi, 
puh. 040 594 1466

4.–8.7. Kokemäki, 
Pitkis-Sport -liikuntaleiri
Lisätiedot: www.pitkissport.net ja 
kati.karinharju@gmail.com

4.–8.7. Kokemäki, 
Pitkis-Sport 
-pyörätuolikoripalloleiri 
Lisätiedot: www.pitkissport.net ja 
kati.karinharju@gmail.com

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät kaikille avoimia lasten liikuntaleirejä ympäri 
Suomea kesällä 2016. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU tukee 

leirijärjestäjiä, jotta heillä olisi valmiudet ottaa mukaan leireille erityistä tukea 
tarvitsevia lapsia. Ilmoittautumiset suoraan aluejärjestöjen kautta.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Perinteinen Loiskutellen-uintileiri ja 
parina viime kesänä Pajulahdessa 
järjestetty NIFU precamp -vammais-
urheiluleiri yhdistävät voimansa ja 
12.–16. kesäkuuta 2016 Nastolan 
Liikuntakeskus Pajulahdessa järjeste-
tään uinnin ja yleisurheilun NIFU Suo-
mi 2016 -leiri.

Leiri on suunnattu noin 9–20-vuoti-
aille vammaisille ja erityistä tukea tar-
vitseville lapsille ja nuorille. Leiri toimii 
valmistavana tapahtumana kahden 
vuoden välein järjestettävälle pohjois-
maiselle nuorten NIFU-vammaisurhei-
lutapahtumalle, jossa päälajeina ovat 
juuri uinti ja yleisurheilu. Seuraava 
pohjoismainen NIFU-tapahtuma jär-
jestetään vuonna 2017.

NIFU Suomi 2016 -leirille osallistu-

Valtteri 
Bottas jakoi 
sporttiklubilaisille 
lätkälippuja

Formula 1 -kuljettaja Valtteri Bot-
tas toimi yhtenä Suomen nuorten 
jääkiekkomaajoukkueen, Nuorten 
Leijonien, suojelijoista vuodenvaih-
teessa Helsingissä pelatuissa maail-
manmestaruuskilpailuissa. 

Suojelijan tehtävissä Bottas sai ti-
laisuuden jakaa 50 pääsylippua tapa-
ninpäivänä pelattuun Suomen ava-
usotteluun Valko-Venäjää vastaan. 
Bottas, joka oli aiemmin vuonna 
2015 ehtinyt jo toimia pyörätuolirug-
byn EM-kilpailujen suojelijana, päätti 
jakaa pääsyliput Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU:lle.

VAU:lta liput löysivät tiensä lasten 
ja nuorten Sporttiklubin jäsenille. 
Sporttiklubi on VAU:n maksuton tie-
dotuspalvelu vammaisille ja erityistä 
tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

Yksi lipun saaneista sporttiklubi-
laisista oli 9-vuotias klaukkalalai-
nen Roope Parkkinen, joka saapui 
otteluun isänsä Petrin ja pikkuvel-
jensä Nuutin kanssa. Myös sportti-
klubilaisten perheenjäsenet saivat 
pääsyliput otteluun.

– Peli oli meidän Roopelle ihan us-
komattoman hieno kokemus. Seu-
raamme perheen kanssa paljon 
urheilua, mutta isommissa tapahtu-
missa Roope ei ole aikaisemmin ollut 
mukana. Valtavat kiitokset Valtterille, 
Petri-isä sanoi.

– Ensimmäinen erä meni ihmetel-
lessä väen paljoutta, ääntä ja mah-
tavaa meininkiä. Toisessa erässä 
Roopekin sai paremmin kiinni pelin 
tapahtumista ja into piukeena kan-
nusti Suomen joukkuetta, Petri jat-
koi.

Suomi voitti ottelussa Valko-Venä-
jän 6–0 ja porskutti lopulta unohtu-
mattomasti maailmanmestaruuteen.

Lisätiedot Sporttiklubista: www.vam-
maisurheilu.fi (–> Liikunta ja urheilu 
–> Lapset ja nuoret –> Sporttiklubi) 

Uinnin ja yleisurheilun 
NIFU Suomi -leiri 
Pajulahdessa 12.–16.6.

vat voivat valita, osallistuvatko uin-
ti- vai yleisurheiluleirille. Leiri alkaa 
sunnuntaina 12.6. klo 13.00. Leirioh-
jelmaan kuuluu päivittäin lajiharjoituk-
sia omassa lajissa sekä yhteistä oheis-
ohjelmaa. Keskiviikkona 15.6. uimarit 
ja yleisurheilijat vaihtavat hetkeksi la-
jeja. Samana päivänä on luvassa myös 
urheilijavieraita. Leiri päättyy torstaina 
16.6. leirikilpailuihin.

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

Ilmoittautumiset 11.5. mennes-
sä osoitteesta www.vammaisurheilu.
fi (–> Selaa tapahtumia –> Lasten ja 
nuorten tapahtumat) löytyvällä säh-
köisellä ilmoittautumislomakkeella.
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Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Talvisia toimintavälineitä

Liikuntavinkki

TEKSTI: SOILE HONKALA, TANJA TAURIA
KUVAT: MALIKE

T
alvi ja lumi tarjoavat paljon 
mahdollisuuksia harrasta-
miseen ja ulkoiluun. Apu-
välineiden käyttäjälle lu-
minen vuodenaika asettaa 

kuitenkin myös liikkumisen haasteita. 
Onneksi on olemassa yksinkertaisia 
ratkaisuja, jotka mahdollistavat talven 
riemuihin osallistumista.

Tavallisista talvivälineistä on mah-
dollista muokata vaikeavammaisil-
le sopivia toimintavälineitä pienillä 
muutostöillä. Rautakaupasta saata-
vaan työpulkkaan voidaan kiinnittää 
muovi-istuimen istuinosa, kun tarvi-
taan selkänojaa tukemaan istuma-
asentoa. Tämän pulkan avulla myös 
vaikeavammainen perheenjäsen saa-
daan mukaan pulkkamäkeen ja lumi-
leikkeihin.

Lumikolaan kiinnitettävät sukset 
puolestaan antavat tukea kävelyyn 
ja pystyasennon säilyttämiseen. Sen 
avulla kävelyynsä tukea tarvitseva lap-
si voi olla mukana lumitöissä perheen 
kanssa. Samalla hän voi saada lisää 
motivaatiota ulkona liikkumiseen. Pie-
nelle lapselle väline rakennetaan lu-
mikolasta ja suksista, pidemmälle ja 
painavammalle käyttäjälle väline ra-
kennetaan käyttämällä aikuisten lu-
mikolaa ja laskettelusuksia. Lumiko-
laa voidaan käyttää myös muuhun 
tuettuun lumella liikkumiseen. Sitä on 
helppo työntää lumisessa maastossa, 
jossa esimerkiksi rollaattorilla voi olla 
vaikea päästä etenemään.

LUMIKOLA suksilla
Mika Perttilä kehitti aikoinaan 4-vuo-
tiaalle pojalleen lumikolasta toimin-
tavälineen kiinnittämällä sukset sen 
pohjaan. 

Lisätiedot: Malike-keskus, 
malike@kvtl.fi, puh. 040 483 9327

Mikan ohjeet löytyvät Malikkeen idea-
pankista: www.malike.fi (–> Välineet –> 
Ideapankki –> Lumikola suksilla)

Tarvitset: Lasten lumikolan ja lasten 
sukset, pultteja ja muttereita, sahan ja 
akkuporakoneen.

KAMU-pulkka muovituolilla
Anssi Autere Autere Precisionista on 
laatinut yksityiskohtaiset ohjeet muo-
vi-istuimen kiinnittämiseksi muovi-
pulkkaan. Ne löytyvät Malikkeen idea-
pankista: 
www.malike.fi (–> Välineet –>
Ideapankki –> Istuin Kamu-pulkkaan)

Tarvitset: Työpulkka (Malikkees-
sa on käytetty Kamu 130 -työpulkkaa), 
muovituoli ilman jalkoja, kakkosnelos-
ta, mielellään kestopuuta, aluminilis-
taa, ruuveja ja muttereita. Tarvittavat 
työkalut on kerrottu rakennusohjeissa.

TEE ITSE

Info
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Katsaus kunto- ja harrasteliikunnan ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoihin.

Kuntoillen

Kuntoillen

H
ankkeen taustahahmo on 
ähtäriläinen Heli Varjan-
to, jolla ainoana ryhmäs-
tä oli aiempaa kokemus-
ta kirkkovenesoudusta. 

Hänen ystävättärensä vetää souturyh-
miä ja Varjanto on ollut tarpeen mu-
kaan tuuraamassa puuttuvia soutajia.

Varjanto sai puhuttua kirkkove-
nesoutukokeilun yhdistyksen viime ke-
sän kesätapahtumaan ja sitä kautta 
muitakin innostettua lajista.

– Moni sai huomata, että porukassa 
tekeminen on mukavaa, Varjanto sa-
noo.

Siitä heräsi idea, että kirkkovenesou-
tutapahtumaan osallistuminen voisi 
toimia sopivana porkkanana Alavuden-
Ähtärin näkövammaisten kerhon jäse-
nille itsensä kuntoon laittamiseen.

Kertoo kenties jotain eteläpohja-
laisesta luonteesta, että kun soutu-
projektista kiinnostuneiden kesken 
äänestettiin kolmesta eri soututapah-
tumavaihtoehdosta, valituksi tuli kai-
kista pitkäkestoisin. Savonlinnan Norp-

Pohjanmaan Näkövammaisten Alavuden-Ähtärin kerho repäisee kesällä 
Starttistipendin tuella.  He osallistuvat kolmipäiväiseen ja 

105 kilometrin mittaiseen kirkkovenesoutuun Savonlinnassa.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Startti-stipendi
Startti-stipendi on VAU:n ja Tukilin-
ja-lehden yhteinen stipendijärjes-
telmä, jonka avulla tuetaan vam-
maisurheilu- ja -liikuntatoimintaa 
harrastamisen alkuvaiheessa. 
Startti-stipendin haku on kahdesti 
vuodessa, helmikuun loppuun ja 
lokakuun loppuun mennessä.

Yksilöhakijat voivat saada mak-
simissaan 500 euron ja seura- 
ja yhdistyshakijat maksimissaan  
1 000 euron stipendin.

Lisätiedot ja hakulomake: www.
vammaisurheilu.fi (–> Palvelut 
–> Jäsenpalvelut –> Apurahat ja 
tuet).

Kuvan soutajat eivät liity artikkeliin.

pasoutu 1.–3. heinäkuuta koostuu 
kolmesta 35 soutukilometrin päivästä.

– Oltiin sitä mieltä, että jos kerran ale-
taan treenaamaan, niin ei sitä yhden 
päivän tapahtuman takia tehdä, Var-
janto naurahtaa.

Vauhti Norppasoudussa ei onneksi 
ole liian raastavaa. Soutu alkaa aamul-
la ja jatkuu neljään asti iltapäivällä. Vä-
lissä on kahvi- ja uintitaukoja.

Varjanto uskoo, että kolmen päivän 
rupeama kirjaimellisesti samassa ve-
neessä tulee olemaan mahtava ryh-
mäytymisen ja vertaistuen kokemus.

Norppasoutuun valmistautuvassa 
ryhmässä on 14 henkilöä, eli täysi ve-
neellinen. Mukana ovat Pohjanmaan 
Näkövammaiset ry:n puheenjohtaja 
Anders Nyberg sekä toiminnanjohta-
ja Elina Pusaa, muuten porukka koos-
tuu Alavuden-Ähtärin kerhon jäsenistä. 
Soutajista kymmenen on näkövammai-
sia, neljä avustajia. Ikäjakauma on alle 
kolmikymppisestä lähemmäs 80-vuoti-
aisiin. Miehiä ja naisia on tasaisesti. 

Talvi oli omatoimista treenaamis-

Norppasoutu,
täältä tullaan!

ta. Soutajat lupautuivat kuntoilemaan 
mm. salilla, lenkkipolulla ja uimahallis-
sa noin 3–4 kertaa viikossa. Alkukesäk-
si vuokrataan kirkkovene harjoittelua 
varten, ja siihen menee myös iso osa 
Startti-stipendistä, jota kerho haki ja sai 
syksyn haussa.

– Odotan kyllä tosi mielenkiinnol-
la Norppasoutua, ja se tuntuu olevan 
täällä kaikkien huulilla oleva juttu. Toi-
von, että tästä jäisi ihmisille päälle lii-
kunnan kipinä, Heli Varjanto toteaa..

Info
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Kuntoillen

L
iikuntatieteellisen Seuran 
toteuttamassa hankkeessa 
kehitettiin liikuntapalvelui-
den yhdenvertaisuutta pa-
rantamalla erityisryhmien 

liikuntamahdollisuuksia seitsemässä 
kunnassa: Alajärvellä, Eurassa, Huit-
tisissa, Kalajoella, Loviisassa, Mänttä-
Vilppulassa ja Orimattilassa.

Hankkeessa perustettiin yhteistyö-
kuntiin yli 60 uutta liikuntaryhmää, jär-
jestettiin yli 20 koulutustilaisuutta ja 
30 tapahtumaa sekä laadittiin 15 sel-
vitystä esteettömyydestä.

Keskeinen havainto hankkeessa oli, 
että uusia resursseja ei aina tarvita, 
vaan hankkeen onnistumiset perustui-
vat paikallistason toimijoiden lisäänty-
neeseen tietoon ja aktiivisuuteen sekä 
tiivistyneeseen yhteistyöhön.

Heti hankkeen käynnistyessä kävi 
selväksi, että yhteistyökuntien liikun-
tapalveluissa ei ollut tietoa liikunta-

Kohti kuntien 
yhdenvertaisia 

liikuntapalveluita
Erityisliikuntaa kuntiin 2013–2015 -hankkeessa huomattiin, että 

yhdenvertaisuuden edistäminen liikunnassa ei vaadi aina uusia resursseja.

TEKSTI: SAKU RIKALA KUVA: ANNA TERVAHARTIALA

Bocciakilpailu Mänttä-Vilppulassa, 
joka oli yksi Erityisliikuntaa kuntiin 
-hankkeen yhteistyökunnista.

paikkojen esteettömyydestä. Kun-
nissa nähtiin esteettömyys hyvin 
kapea-alaisesti ja lähinnä liikkumises-
teisten näkökulmasta. Hankeen ai-
kana valmistuneet 15 eritasoista es-
teettömyysselvitystä olivat hyvä avaus 
kunnissa esteettömyystiedon lisäänty-
misessä.

Kunnissa lisättiin erityisryhmien lii-
kuntatoimintaa. Avainsanana tässä 
oli yhteistyö, jolloin taakka ei nous-
sut kenellekään liian suureksi. Kun eri-
tyisryhmien liikunnasta kiinnostuneet 
toimijat löysivät toisensa ja osaamis-
ta sekä resursseja yhdistettiin, saatiin 
käyntiin paljon uutta toimintaa. Kunti-
en erityisryhmille soveltuvien liikunta-
ryhmien määrä nousi yli 60 ryhmällä.

Hyvä esimerkki yhteistyössä järjes-
tetystä ryhmästä saatiin Eurassa, jos-
sa paikallinen kehitysvammaisten 
yhdistys ja urheiluseura löysivät toi-
sensa. Tuloksena käynnistyi palloilu-

koulu kehitysvammaisille.
Kunnissa järjestettiin myös yhteis-

työssä eri toimijoiden kanssa erilaisia 
tapahtumia. Muun muassa Huittisissa 
yhdistykset järjestivät yhteistyössä lii-
kuntapalveluiden kanssa Liikunta ilok-
si -tapahtuman, jossa noin 150 kun-
talaista liikkui sekä kokeili eri lajeja ja 
liikkumisen apuvälineitä.

Hankkeen aikana kunnissa päästiin 
hyvään alkuun uusien toiminta- ja yhteis-
työmallien kehittämisessä. Uusia malle-
ja täytyy kehittää kuitenkin jatkossakin. 
Erityisryhmien liikunnan resurssit tuskin 
kasvavat jatkossa, mutta palveluntarve 
kasvaa ja moninaistuu tulevaisuudessa, 
kiitos esimerkiksi väestön ikääntymisen. 
Jatkossa kuntien kannattaa hakea uusia 
yhteistyökumppaneita kaikille soveltu-
vien liikuntapalveluiden järjestämisek-
si esimerkiksi liikuntaseuroista, joiden 
kiinnostus erityisryhmien liikuttamiseen 
on kasvussa..
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Maskulainen Teemu Lehto, 33, on yksi 
Soveltavan apuvälinetoiminta SOLIA:n 
vakioasiakkaita. Hän vuokraa Off Carr 
Costa -merkkistä käsipolkupyörää vä-

Kehitysvammaisille henkilöille suun-
nattu Special Olympics -karnevaalit 
järjestetään kolmatta kertaa lauantai-
na 14. toukokuuta 2016 klo 11.00–
15.00 Kisakallion Urheiluopistolla.

Karnevaalit on kaikkien kehitysvam-
maisten henkilöiden yhteinen liikun-
tatapahtuma. Se sopii niin kokemat-
tomille liikkujille kuin pitkään urheilun 
parissa olleille.

Karnevaalien teemana on ”Taitoa ja 
motoriikkaa”. Karnevaaleilla voi osal-
listua tasapainoa ja motorisia taito-
ja kehittävälle radalle sekä kokeilla lu-
kuisia eri lajeja: koripalloa, salibandya, 
frisbeegolfia, petankkia, tennistä, sul-
kapalloa, kirkkovenesoutua, purjeh-
dusta, melontaa ja curlingia.

Karnevaalien vetonaulana on edel-
lisvuosien tapaan Special Olympics 
-juoksukilpailu, jossa pääsee tutustu-
maan Special Olympics -kisojen tun-
nelmaan tasoluokitteluineen ja tieten-
kin Special Olympics -mitaleineen.

Kaikki karnevaaleille osallistuvat voi-
vat halutessaan käydä juoksemassa 
tasoluokittelukilpailun juoksusuoralla 
oman aikataulunsa mukaan. Matka on 
lyhyt ja kisa järjestetään hyvin matalan 
kynnyksen periaatteella.

Tasoluokitteluaikojen perusteella 
osallistujat jaetaan divisiooniin, joissa 

Special Olympics -karnevaalit Kisakalliossa 14.5.
on kussakin mahdollisimman saman-
tasoisia kilpailijoita. Karnevaalien hui-
pentumana iltapäivällä juostaan divisi-
oonien loppukilpailut ja niiden jälkeen 
jaetaan palkinnot.

Osallistumismaksu: päivähinta 20 
euroa/hlö, sisältää lounaan (avustajil-
le hinta 15 euroa/hlö). Hinta majoittu-
misen kanssa (1 yö): 95 euroa/hlö, si-
sältää täysihoidon.

Ilmoittautumiset 6.5. mennessä 
sähköisellä ilmoittautumislomakkeel-
la osoitteessa www.vammaisurheilu.fi

Lisätiedot: Kisakallio, Virpi Palmén, 
virpi.palmen@kisakallio.fi

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: OFF CARR

Teemu Lehto tykästyi 
SOLIA:n käsipyörään ensikokeilulla

voi vuokrata ihan naapurista edulliseen 
hintaan. Off Carr Costa -käsipyörän viik-
kovuokraus maksaa 25 euroa.

– Rakastuin laitteeseen heti ekalla ker-
ralla, ja sen jälkeen olenkin vuokrannut 
sitä mahdollisimman usein, sanoo Leh-
to, joka liikkuu kyynärsauvoilla ja pidem-
mät matkat pyörätuolilla.

Lehto käyttää käsipyörää kunnon ko-
hottamiseen ja luonnossa liikkumiseen. 
Hänen muita harrastuksiaan ovat kun-
tosali, kalastus ja biljardi.

Lisätiedot SOLIA:n vuokraustoimin-
nasta: www.vammaisurheilu.fi (–> Pal-
velut –> SOLIA)

hintään kerran vuodessa.
Vuokraaminen on Lehdolle kätevää, 

sillä yksi SOLIA:n viidestä vuokraamosta 
toimii hänen kotikunnassaan Maskussa, 
Neurologisessa Kuntoutuskeskuksessa. 
SOLIA:n muut toimintapisteet ovat Hel-
singissä, Kuopiossa, Rovaniemellä ja 
Seinäjoella, jossa toiminta alkoi vuoden-
vaihteessa.

Lehto sai kuulla vuokrausmahdolli-
suudesta kuutisen vuotta sitten kuntou-
tusjaksolla Käpylän kuntoutuskeskuk-
sessa Helsingissä. Hänen piti matkustaa 
pääkaupunkiin saakka saadakseen tie-
tää, että kalliita liikunnan apuvälineitä 
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Lyhyesti Svenska sidor

Framtiden för den finländska idrot-
ten och motionen har många hotbil-
der. En av de allvarligaste hotbilderna 
är att grunden för frivilligverksamhet 
håller på att vittra sönder.

Den finländska idrotts- och motions-
kulturen och dels också funktionshin-
derorganisationernas verksamhet 
baserar sig på frivilligarbete. Kommu-
nernas roll att ordna verksamhet och 
särskilt att erbjuda lokaliteter är myck-
et viktig, men i huvudsak fungerar sys-
temet med sådana människors hjälp 
som inte får någon ekonomisk ersätt-
ning för arbetet de utför.

Samhälleliga omvälvningar har re-
dan en längre tid inverkat nerbrytan-
de på frivilligverksamhetens grund. 
Människor är inte stationära, de är 
inte bundna till någon bestämd ort så-
som tidigare. Arbetslivet har blivit ore-
gelbundet. Talesättet ”tid är pengar” 
gäller starkare än någonsin tidigare, 
vilket inte bådar gott för frivilligverk-
samheten.

Tills vidare är situationen alltjämt ut-
härdlig, tack vare de stora åldersklas-
serna, som i snabb takt går i pension 
och efter det lever längre och i bättre 
skick än tidigare generationer. För de 
stora åldersklasserna är frivilligt arbe-
te fortfarande något naturligt.

Antalet personer som utför frivillig-
arbete inom idrott och motion ver-
kar inte minska i någon högre grad, 
berättar Anitta Raitanen, verksam-
hetsledare för intressebevakningsor-
ganisationen för frivilligarbete Kan-
salaisAreena. Samtidigt är viljan att 
förbinda sig till frivilligarbete hos yng-
re generationer mindre, konstaterar 
hon ytterligare.

– En klar trend inom frivilligarbete är 
sporadiskt och tillfälligt utfört arbete, 
trots att den bärande kraften i frivil-
ligarbete fortfarande är långsiktigt ar-
bete som man förbinder sig till, säger 
Raitanen.

Trenden gynnar i synnerhet arrang-
örer för olika evenemang. Som ex-
empel på styrkan i frivilligarbete kan 
nämnas det imponerande internatio-

Det hänger på frivilliga
nella gymnastikevenemanget Gym-
naestrada, som arrangerades somma-
ren 2015.

– Det är lättare att förbinda sig till 
relativt kortvariga evenemang. Frivil-
ligarbete som utförs vid evenemang 
erbjuder unga en möjlighet att få en 
notering i sina meritförteckningar och 
naturligtvis också att bilda nätverk, vil-
ket nuförtiden är mycket viktigt, säger 
Hannu Itkonen, professor i idrottsso-
ciologi vid Jyväskylä universitet.

Anitta Raitanen tror att idrotten och 
motionen kan anpassa sig till det för-
ändrade läget för frivilligarbete, men 
att det kräver flexibilitet.

– Det kommer alltid att finnas per-
soner som förbinder sig med hull och 
hår, men för att de inte ska krokna un-
der oket måste man bättre kunna mo-
bilisera de som inte är lika engagera-
de. Ansvar och det man får i gengäld 
måste vara i balans, konstaterar Rai-
tanen.

Inom handikappidrott och överlag i 

funktionshinderorganisationernas verk-
samhet är största delen av de frivilli-
ga själva personer med funktionsned-
sättning eller anhöriga till dem. Deras 
antal minskar nödvändigtvis inte, men 
graden av hur väl de är organiserade 
tycks avta. Lokala funktionshinderor-
ganisationer kan inte engagera nya 
medlemmar inom den unga genera-
tionen i samma omfattning som vad 
den naturliga avgången är.

– För att kunna garantera en aktiv 
motionsverksamhet är lokalförening-
arna i behov av egna motionsansva-
riga. Men eftersom det i en förening 
med 30 medlemmar är svårt att få till-
räckligt med personer till styrelsen, är 
det lätt att förstå att det inte är någon 
enkel match att få någon frivillig att 
ansvara för motionen, sammanfattar 
Markku Runtti, som verkar som mo-
tionsansvarig i föreningen Tampereen 
seudun Näkövammaiset, som består 
av mindre lokalföreningar i närområ-
dena..
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Svenska sidor

Ett sommarläger i motionens tecken för 
barn och unga som genomgått organt-
ransplantationer och för deras familje-
medlemmar ordnas i Vanda den 13.–16. 
juli 2016.

Barn och unga som genomgått eller 
som väntar på en organtransplantation 
eller som har en njur-, lever-, hjärt- eller 
lungsjukdom samt deras familjemed-
lemmar kan söka till lägret. Minst en vu-
xen vårdnadshavare måste finnas med 
på lägret.

Lägret är en del av den internationel-
la evenemangshelheten European Tran-
splant Sport Week. I Vanda pågår sam-
tidigt europeiska mästerskapstävlingar 

R
idgruppen som samlas i 
stallen på Savijärvi gård i 
Sibbo för samman motio-
närer med särskilda be-
hov och stallaktiva. För 

många ryttare har assistansen blivit 
en nära del av intresset och vardagen.

På gårdsplanen vid Savijärvi gård är 
det liv och rörelse redan på förmidda-
gen. Hovarna skrapar marken och i 
stallen har man arbetat redan i några 
timmar. Leena Niemistö rör sig i stal-
len som hemma. I hela sitt liv har hon 
levt i närheten av stallen på gården 
och i nästan tio år på Savijärvi gård. 
Under de sju senaste åren har Niemi-

Ridhästen 
ger rytm 
och harmoni

Motionsläger i Vanda 13.–16.7.
för barn och unga som genomgått 
organtransplantationer

för personer som genomgått organtran-
splantationer.

Lägret stöds av EU och deltagande, ho-
tellinkvartering och måltider är avgifts-
fria för de barn och unga som godkänts 
till lägret samt för deras familjemedlem-
mar. Resekostnaderna ska deltagarna fi-
nansiera själva. Deltagarna ska också ha 
egen olycksfalls- och reseförsäkring.

Lägrets program består av motions-
försök och besök på nöjesparken Borg-
backen i Helsingfors. Dessutom får del-
tagarna uppleva EM-tävlingarna för 
personer som genomgått organtran-
splantationer och har möjlighet att prö-
va på några tävlingsgrenar.

På lägret är tröskeln låg, och tidigare 
motionsutövning förutsätts inte av lä-
gerdeltagarna.

Familjerna väljs till lägret på basis av 
informationen i anmälningsblanketten 
och de valda informeras personligen. 
Lägerarrangörerna önskar att de perso-
ner som valts till lägret också fyller i en 
blankett om hälsotillståndet för den per-
son som genomgått organtransplanta-
tion. Blanketten sänds efter det ansök-
ningstiden har gått ut.

Anmälningar senast 15.4. med den 
elektroniska anmälningsblanketten på 
adressen: www.vantaa2016.fi/etsw16/
lasten-ja-nuorten-leiri/ilmoittautuminen

stö ansvarat för ridgrupperna inom 
ramen för anpassad motion för speci-
algrupper, som hålls på gården.

– Det var otroligt att se hur hästarna, 
som under normala ridlektioner hittar 
på en massa spratt, betedde sig lugnt, 
berättar Niemistö om sina första erfa-
renheter av anpassad ridning.

Enligt Niemistö känner hästarna 
på sig och vet att det på ryggen sit-
ter en person vars balans inte är lika 
god som en vanlig ryttares eller som 
inte reagerar på rörelse på ett bekant 
sätt. Hästarna förnimmer människans 
känslighet.

Ridlektioner ordnas en gång i veck-

an, två timmar i följd. Under den för-
sta lektionen är takten lugnare och un-
der den andra travas det redan mera. 
Med på lektionerna ryms högst sex 
ryttare och varje ryttare får vid sin sida 
en egen assistent.

Assistenterna kommer från assis-
tentgruppen på Savijärvi gårds stall, 
som består av stallets aktiva. Som er-
sättning för sin hjälp och assistans får 
assistenterna ridlektioner. Trots er-
sättningen är hörnstenen i verksam-
heten frivilligarbete, som så gott som 
dagligen utförs av stallets ivriga grupp. 
För ryttarna blir stallivet lätt ett sätt att 
leva..
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh. 044 752 9360

Nina Peltonen
oto-liikunnanohjaaja, 
puh. 050 400 1532, 
nina.peltonen@
vammaisurheilu.fi
- lasten ja nuorten liikunta

Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU:n toimisto palvelee
HALLINTO, TALOUS 
JA JÄRJESTÖTOIMINTA 
Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
puh. 0400 340 091, 
riikka.juntunen@
vammaisurheilu.fi
- toiminnan johtaminen
- hallinto- ja talousasiat
- Special Olympics   
  -toiminta

Teo Boman
toimistoassistentti
puh. 044 752 9360
teo.boman@
vammaisurheilu.fi
- toimistoasiat
- asiakasrekisterin ylläpito
- lehti- ja   
 materiaalitilaukset

Anu Boman
taloussihteeri, 
puh. 044 361 3322, 
anu.boman@
vammaisurheilu.fi
- talousasiat ja 
laskutus

Pertti Wallenius
toimistoapulainen
- postitus ja  
  kopiointi

VIESTINTÄ JA 
MARKKINOINTI
Lauri Jaakkola
tiedottaja,
puh. 045 136 8695, 
lauri.jaakkola@
vammaisurheilu.fi
- viestinnän suunnittelu
- verkkopalvelun päivitys
- Vammaisurheilu & -liikunta 
  -lehden päätoimittaja

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

Teemu Lakkasuo
markkinointipäällikkö,
puh. 040 565 1001,
teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi
- markkinointi ja 
  yhteistyökumppanuudet
- elinsiirtoväen urheilu- 
  toiminnan koordinointi

Jukka Parviainen
apuvälineneuvoja, 
puh. 045 677 0516, 
solia@vammaisurheilu.fi
- apuvälinetoiminta
- esteettömyys
- välineet.fi -yhteistyö

TUTKIMUS JA KEHITYS
Aija Saari
tutkimuspäällikkö
puh. 040 506 4208, 
aija.saari@
vammaisurheilu.fi
betjäning på svenska
- tutkimus
- kehitys- ja 
  esteettömyysprojektit

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

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

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU
Hannele Pöysti
toimialapäällikkö, 
puh. 050 517 6151, 
hannele.poysti@
vammaisurheilu.fi
- kilpa- ja huippu-urheilun 
  koordinointi
- lajiliittointegraatio

Harri Lindblom
lajikoordinaattori, 
puh. 044 361 7353, 
harri.lindblom@
vammaisurheilu.fi
- lajit: boccia ja     
  voimanosto

Jarmo Koivisto
alueellinen yhteyshenkilö (pohjoinen alue, 
toimintaa koordinoidaan Rovaniemeltä)
jarmo.koivisto@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 572 2123

Maarit Kaari
alueellinen yhteyshenkilö (läntinen alue, 
toimintaa koordinoidaan Kauhajoelta)
maarit.kaari@vammaisurheilu.fi, 
puh. 0400 543 430

Sari Kuivas
alueellinen yhteyshenkilö (pohjoinen alue, 
toimintaa koordinoidaan Oulusta)
sari.kuivas@vammaisurheilu.fi, 
puh. 0400 285 530

Jarno Jokela
alueellinen yhteyshenkilö (Pirkanmaa, 
toimintaa koordinoidaan Tampereelta)
jarno.jokela@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 500 9615

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

ALUEELLISET YHTEYSHENKILÖT

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

Timo Pelkonen
lajikoordinaattori
puh. 050 596 5015
timo.pelkonen@
vammaisurheilu.fi
- Special Olympics 
 -maailmankisat
- lajit: maalipallo
- Junior Games

Petri Räbinä
lajikoordinaattori.
puh. 050 596 5014,
petri.rabina@
vammaisurheilu.fi
- lajit: CP-jalkapallo, 
  kelkkajääkiekko,   
  istumalentopallo,
  pyörätuolirugby, 
  sähköpyörätuolisalibandy,   
  sokkopingis,     
  keilailu ja shakki

www.vammaisurheilu.fi
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KILPAILUKUTSUJA

ALPPIHIIHTO
HIMOS-LEITNER -ALPPIHIIHTOKILPAILUT
Himos-Leitner -alppihiihtokilpailut liikunta-, näkö- ja kehitys-
vammaisille sekä elinsiirron saaneille laskijoille järjestetään 
lauantaina 23. huhtikuuta 2016 klo 8.00 alkaen Jämsän Poh-
jois-Himoksella. Kilpailu järjestetään yleisen Leitner-kilpailun 
yhteydessä soveltavan alppihiihdon sarjana.
Lajina on suurpujottelu. Lasketaan sovelletuin Special Olym-
pics -säännöin: 1. lasku = tasoluokittelu ajan perusteella, 2. 
lasku = finaali, loppuaika = kahden laskun yhteistulos.
Osallistumismaksu 35 euroa, sisältää hissilipun. Maksu 
19.4. mennessä tilille FI30 5091 0320 0348 94, lisätietoihin 
maininta ”soveltava Leitner + kilpailijan nimi”.
Rinneyhtiön vaatimus on, että kilpailijat käyttävät aina his-
silippua hissiin mennessään. Kilpailijaliput kisatoimistosta, 
huoltajaliput lippuluukulta (la 8.00–).
Kisatoimisto on auki perjantai-iltana ja lauantaiaamuna. Ajat 
ja paikat tarkentuvat myöhemmin ja ovat luettavissa Himos-
kin sivulla www.himoski.com
Huom! Perjantaina illalla joukkueenjohtajien kokous. Rataan 
tutustuminen kisapäivänä jo klo 8.00, palkintojenjako n. klo 
17.00. Tarvittava majoitus varattava itse.
Ilmoittautumiset 9.4. mennessä: Janne Piitulainen, janne.
piitulainen@pajulahti.com, puh. 044 7755 329.

BOCCIA
NURMOO-BOCCIA (PARI)
Seinäjoen Seudun Bocciayhdistys ry järjestää avoimet Nur-
moo-Boccia -parikilpailut perjantaina 8. huhtikuuta 2016 klo 
9.00 alkaen Peräseinäjoen Ritola-Hallissa (Saarentie 2).
Sarjat: yleinen ja naiset.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pari, maksetaan Seinäjo-
en Seudun Bocciayhdistyksen tilille: FI90 4924 0010 1693 86. 
Myös pelipaikalla voi maksaa.
Ilmoittautumiset 6.4. mennessä ja lisätiedot: Einar Hein-
ström, puh. 040 535 5851, einar.heinstrom@netikka.fi
Omat pallot ja mittatikut mukaan. Puffetti (mm. kahvia, lei-
pää, pullaa, makkaraa). Arvontaa.

XIV HARJAVALTA-BOCCIA (PARI)
Harjavallan Seudun Invalidit ry järjestää boccian avoimet pa-
rikilpailut lauantaina 9. huhtikuuta 2016 klo 9.00 alkaen 
Nakkilan liikuntahallilla (Kuntopolku 1).
Sarjat: Yleinen, naiset, luokat 1–3. Parin ei tarvitse kuulua sa-
maan yhdistykseen sarjassa luokat 1–3. Hyvityspisteet käy-
tössä sarjassa luokat 1–3.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan Harjavallan 
Seudun Invalidit ry:n tilille FI0850370520087244
Ilmoittautumiset 4.4. mennessä: Harjavallan Seudun Invali-
dit ry, Keskustie 5 A 3, 29200 Harjavalta tai haseinva@dnain-
ternet.net. Ilmoitukseen laitettava mihin sarjaan osallistuu ja 
osallistujien yhdistyksen tai seuran nimi.
Lisätiedot: Seija Kuula, puh. 050 573 9301, seveku@outlook.
com
Omat pallot ja mittatikut mukaan.
Kilpailupaikalla ei ruokailua, mutta kahviosta myydään kah-
via, leipiä ja pullia. Arpojen myyntiä.

BOCCIAN SISÄKENTTIEN SM-KILPAILUT  
(HENK.KOHT.)
Boccian sisäkenttien henkilökohtaisten sarjojen SM-kilpailut 
järjestetään 30.4.–1.5.2016 Nastolan Liikuntakeskus Pajulah-
dessa (Pajulahdentie 167). Pelit alkavat lauantaina klo 10.00 
ja päättyvät viimeistään klo 22.00. Osanottovarmistukset al-
kavat 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-sään-
töjen mukaiset hyvityspisteet ovat käytössä.
Osallistumismaksu: 16 euroa/hlö, maksetaan boccian lajija-
oksen tilille FI34 5700 8120 1701 59
Ilmoittautumiset 17.4. mennessä ja lisätiedot: Raimo Neva-
nen, puh. 040 512 7142 tai raimo.nevanen@gmail.com. Säh-
köpostilla ilmoittautuneille lähetetään kisainfo etukäteen en-
nen kilpailuja.
Majoitus: Majoitusvaraus ja majoituksen maksu tehdään in-
ternetissä Pajulahden varausjärjestelmän kautta. Linkki va-
rausjärjestelmään löytyy osoitteesta www.vammaisurheilu.fi 
(–> Selaa tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> Boccia). Vii-
meinen majoituksen verkkomaksu- ja varauspäivä on 17.4. 
Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Sairaustapauk-
sissa Pajulahti palauttaa maksetun summan lääkärintodistus-
ta vastaan, vähennettynä toimistokululla 21 euroa/hlö.
Majoitushinnat: Opistotason huoneet: täysihoito, 2–3hh, 77 
euroa/hlö/vrk, puolihoito, 2–3hh, 69 euroa/hlö/vrk. Hotellita-
son huoneet: täysihoito, 2–4hh, 87 euroa/hlo/vrk, puolihoito, 
2–4hh, 79 euroa/hlö/vrk. Esteettömät huoneet myydään va-
rausjärjestyksessä. Niiden loputtua jäljellä olevista perushuo-
neista Pajulahti pyrkii valitsemaan huoneet, joihin on tarpeen 
mukaan helppo kulku. Sekä opisto- että hotellitasolla 1hh li-
sämaksu on 25 euroa/vrk.
Huom! Mikäli tarvitset majoitusta 29.4. alkaen, ota yhteyttä: 
sari.eloranta@pajulahti.com

V ENERGIA-BOCCIA (PARI)
Harjavallan Haka järjestää 5. avoimet pariboccian Energia-kil-
pailut tiistaina 14. kesäkuuta 2016 klo 9.00 alkaen Harjaval-
lan Honkalassa. Osanoton varmistus kilpailupaikalla viimeis-
tään klo 8.30.
Sarjat: naiset ja yleinen (molemmissa sarjoissa parin on 
edustettava samaa yhdistystä).
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan 3.6. mennes-
sä tilille Harjavallan Haka Satakunnan Osuuspankki FI64 5037 
0520 0885 64 (mainittava yhdistys, jota maksu koskee).
Ilmoittautumiset 3.6. mennessä: harjavallan.haka@gmail.
com tai Simo Suomi, puh. 040 823 8871 tai Niina, puh. 044 
329 3771. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava yhdis-
tys, jota pari edustaa. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei ote-
ta, kuten ei myöskään osanottomaksuja kilpailupaikalla.
Kisapaikalla on buffetti, ruokaa ja arvontaa.

IV HAKA-BOCCIA (PARI)
Harjavallan Haka järjestää 4. avoimet Haka-Boccia -parikilpai-
lut, jotka ovat samalla I Pykilän muistokilpailut, torstaina 4. 
elokuuta 2016 klo 9.00 alkaen Harjavallan Honkalassa. Osan-
oton varmistus kilpailupaikalla viimeistään klo 8.30.
Sarjat: naiset ja yleinen (molemmissa sarjoissa parin on 
edustettava keskenään samaa yhdistystä). Hyvityspisteet (nai-
set ja yleinen) poikkeuksellisesti vain tässä kilpailussa: luokka 
III 2 pistettä, luokka II 3 pistettä ja luokka I 4 pistettä, kuiten-
kin pari enintään 6 pistettä.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan 24.7. men-
nessä tilille Harjavallan Haka Satakunnan Osuuspankki FI64 
5037 0520 0885 64 (mainittava yhdistys, jota maksu koskee).
Ilmoittautumiset 24.7. mennessä: harjavallan.haka@gmail.
com tai Simo Suomi, puh. 040 823 8871 tai Niina, puh. 044 
329 3771. Mainittava yhdistys, jota edustaa. Myöhästyneitä il-
moittautumisia ei oteta vastaan, kuten ei myöskään osanot-
tomaksuja kilpailupaikalla.
Kisapaikalla on buffetti, ruokaa ja arvontaa.
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GOLF
AJALIN-GOLF
Seitsemännet Ajalin-Golf -kilpailut elinsiirron saaneille henki-
löille ja heidän tukihenkilöilleen ja ystävilleen sekä Argentii-
nan MM-kisatukimainoksen antaneiden yrityksien edustajille 
järjestetään perjantaina 13. toukokuuta 2016 klo 12.00 alka-
en Ruukkigolfissa, Raaseporin Pohjan kylässä.
Sarjat: elinsiirron saaneiden sarja ja ystävien sekä mainoksen 
antaneiden sarja. Sarjat pelataan ruotsalaisena lyöntipelinä. 
Myös parhaat SCR-tulokset palkitaan.
Alustavia ilmoittautumisia pyydetään 30.4. mennessä, jotta 
järjestävä taho pystyy mitoittamaan järjestelyjen laajuuden. 
Sitoutuvat ilmoittautumiset 6.5. mennessä osoitteeseen 
kalevi@ajalin.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa 
seura ja tarkka tasoitus.
Golfauton käyttö on mahdollista rajoitetusti, koska klubilla 
on vain muutamia autoja vuokrattavana. Vuokraus ja auton 
maksu maksetaan golfklubin toimistoon. Ilmoitathan auton 
tarpeesta myös ilmoittautumisen yhteydessä. Lähtölistaa laa-
dittaessa kaksi auton tarvitsijaa pyritään sovittamaan aina sa-
maan ryhmään.
Majoitusta voi tiedustella Urheiluopisto Kisakeskuksesta, 
joka sijaitsee n. 8 km päässä golfkentästä. Majoittujat hoi-
tavat itse suoraan omat varaukset opistolle sähköpostitse 
info@kisakeskus.fi
Kilpailupäivän greenfee on ilmainen. Harjoituskierrosten 
osalta tiedustelut suoraan golfklubilta.
Lisätiedot: Kalevi Ajalin, kalevi@ajalin.fi

JALKAPALLO
ERITYISJALKAPALLON TURNAUSPÄIVÄ 
Erityisjalkapallon turnauspäivä järjestetään lauantaina 30. 
huhtikuuta 2016 klo 9.00–17.00 Pajulahtihallissa Nastolassa.
Turnauspäivä koostuu kahdesta eri turnauksesta:
Special Olympics Meet the World -esiturnaus on kuu-
den joukkueen turnaus, jonka voittajajoukkue saa palkinto-
na SKF:n kustantamana turnausmatkan Ruotsin Götebor-
gissa 17.–21. heinäkuuta 2016 pelattavaan Special Olympics 
-joukkueiden Kim Källström Trophy -turnaukseen. Kim Käll-
ström Trophy pelataan maailman suurimman juniorijalka-
palloturnauksen Gothia Cupin yhteydessä. SKF on Gothia Cu-
pin järjestäjä. Special Olympics -turnauksessa pelaajien tulee 
olla syntynyt vuosina 1987–2002. Pelimuoto turnauksessa on 
7-vs-7.
Erityisjalkapallon Pajulahti Cup -turnaus on viiden joukku-
een turnaus alle 15-vuotiaille (2002 syntyneet ja nuoremmat). 
Turnauksen voittaja saa ensimmäisenä joukkueena nimensä 
Erityisjalkapallon Pajulahti Cup -kiertopalkintoon. Pelimuoto 
turnauksessa on 7-vs-7.
Hinta: Turnaukset ovat maksuttomia. Lounas maksaa 11,85 
euroa/hlö.
Ilmoittautumiset: Pajulahti, Sari Eloranta, sari.eloranta@pa-
julahti.com
Lisätiedot: Pajulahti, Osku Kuutamo, osku.kuutamo@paju-
lahti.com, puh. 044 7755 346
Turnausta edeltävänä päivänä järjestetään Jalkapalloa jokai-
selle -soveltavan jalkapallon seminaari.

KEILAILU
KEILACUP 2015–2016, 7. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2015–2016 seitsemäs osakilpailu järjeste-
tään sunnuntaina 17. huhtikuuta 2016 klo 10.00 alkaen Sei-
näjoella, SQB Center -keilahallissa (Urheilupuisto 5). Kilpailus-
sa noudatetaan kauden 2015–2016 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E
Osallistumismaksu: 25 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyk-

sittäin 1.4. mennessä tilille Kuurosokeat Keilailijat (KSK) FI14 
8000 1671 1451 27
Ilmoittautumiset 1.4. mennessä: esko.jantti@pp2.inet.fi
Ilmoittautumisesta on selvittävä osanottajan nimi, kilpailu-
luokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Jälki-ilmoittautumi-
set eivät ole mahdollisia. Luokkien kolme (3) parasta palki-
taan.
Lisätiedot: Esko Jäntti, puh. 0400 646 436.

KEILACUP 2015–2016, 8. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2015–2016 kahdeksas osakilpailu järjes-
tetään sunnuntaina 15. toukokuuta 2016 klo 10.00 alkaen 
Talin keilahallissa (Huopalahdentie 28, Helsinki). Kilpailussa 
noudatetaan kauden 2015–2016 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E.
Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa, rataa vaihtamatta. Jokaisen 
luokan kolme (3) parasta palkitaan.
Osallistumismaksu: 29 euroa/keilaaja, maksetaan yhdistyk-
sittäin 31.4. mennessä Uudenmaan munuais- ja maksayhdis-
tys UUMU ry:n tilille FI03 1028 3001 5117 65, viite 1177.
Ilmoittautumiset 31.4. mennessä: Uudenmaan munuais- ja 
maksayhdistys UUMU ry, olavi.rautiaianen@luukku.com Il-
moittautumisessa tulee olla keilaajan nimi ja kilpailuluokka 
sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Jälki-ilmoittautumi-
set eivät ole mahdollisia.
Lisätiedot: Olavi Rautiainen, puh. 044 0506 518
Paikalla on ruokailumahdollisuus, mikäli halukkaita ilmaan-
tuu tarpeeksi.

KELKKAJÄÄKIEKKO 
KELKKAJÄÄKIEKON TUTUSTUMIS- JA  
KOKEILUTILAISUUS 
Kelkkajääkiekon tutustumis- ja kokeilutilaisuus järjestetään 
lauantaina 23. huhtikuuta 2016 klo 11.00–16.00 Kaarinan 
jäähallissa. Tapahtuman tavoitteena on käynnistää kelkkajää-
kiekon harrastustoimintaa Turun seudulla.
Ohjelmassa klo 11.00 alkaen kelkkajääkiekon ja soveltavan 
luistelun kokeilua ohjatusti ja avustetusti sekä Kaarinan tai-
toluistelijoiden muodostelmaluisteluesitys. Klo 14.00 pela-
taan kelkkajääkiekon haasteottelu Helsingin Karhu-Kissojen 
kelkkakiekkojoukkueen ja Turun Palloseuran kiekkokonkarei-
den joukkueen välillä. Aloituskiekon pudottaa ex-jääkiekkoili-
ja Simo Rouvali.
Kelkkajääkiekon saloihin perehdyttämässä on Helsingin Kar-
hu-kissojen kelkkakiekkoilijoita. Yleisavustajia on pukutilois-
sa ja jäällä.
Vapaaehtoinen kahden euron pääsymaksu. Jäähallin kahvio 
on avoinna.
Kelkkajääkiekko soveltuu liikuntavammaisille pelaajille, joil-
la on hyvä ylävartalon hallinta ja istumatasapaino sekä hyvä 
käsien toimintakyky. Yleisin kelkkajääkiekkoilijan vamma on 
alaraajan vamma. Laji soveltuu erinomaisesti myös sellaisille 
jääkiekkoilijoille, jotka eivät esimerkiksi polvi- tai muiden ur-
heiluvammojensa vuoksi voi harrastaa jääkiekkoa. Lajia voi 
Suomessa pelata myös vammaton pelaaja.
Ilmoittautumiset 15.4. mennessä ja lisätiedot: Johanna Fri-
man, johanna.friman@turku.fi, puh. 050 554 6222

LENTOPALLO 
UNIFIED-LENTOPALLON TOUKO-TURNAUS 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää Unified-
lentopallon Special Olympcis TOUKO-turnauksen 13.–15. tou-
kokuuta 2016 Eurassa. Turnauksen yhteydessä on harjoitus-
leiri.
Unified-lentopallossa vammattomat partneripelaajat ja kehi-
tysvammaiset urheilijat pelaavat samoissa joukkueissa. Tur-
naukseen voivat ilmoittautua yksittäiset pelaajat, partneri-pe-
laajat tai kokonaiset joukkueet.
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Ohjelma
Pe 13.5. Saapuminen ja ilmoittautuminen Jokisaunalle sekä 
sauna ja illanvietto
La 14.5. 2x harjoitukset sekä sauna + muuta ohjelmaa
Su 15.5. Unified-turnaus Euran Urheilutalolla klo 12.00–16.00
Majoitus Jokisaunalla (Sepäntie 1, 27500 Kauttua). Majoitus 
täysihoidolla pe-su 55 euroa/hlö (mukaan oma aluslakana, 
pussilakana, tyynyliina ja pyyhe)
Harjoitusleiriä ja turnausta varten mukaan sisäpelivarusteet, 
uima-asu sekä ulkoiluvarusteet
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Eija Helander-Nieminen, 
puh. 040 715 3505, eija.helander@gmail.com

RATSASTUS
SPECIAL OLYMPICS -RATSASTUSKILPAILU
Special Olympics -ratsastuskilpailu järjestetään sunnuntaina 
17. huhtikuuta 2016 klo 10.00 alkaen Huittisten Ratsastus-
keskuksessa. Kanslia aukeaa klo 9.00 ja sulkeutuu tunti kilpai-
lujen päättymisen jälkeen.
LUOKAT: LUOKKA 1: Special Olympics, käyntiohjelma 1; 
LUOKKA 2: Special Olympics, käyntiohjelma 2; LUOKKA 3: 
Special Olympics, käyntiohjelma 2015; LUOKKA 6: Special 
Olympics, käynti-raviohjelma 1; LUOKKA 7: Special Olym-
pics, käynti-raviohjelma 2; LUOKKA 8: Special Olympics, 
käynti-raviohjelma 2015; LUOKKA 8: Special Olympics, käyn-
ti-ravi-laukkaohjelma 1; LUOKKA 9: Special Olympics, käynti-
ravi-laukkaohjelma 2; LUOKKA 10: Special Olympics, käynti-
ravi-laukkaohjelma 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 riippu-
en. Hevosten kokeilu ja verryttely järjestetään kentällä tai ma-
neesissa sään mukaan.
Kilpailuissa noudatetaan Special Olympics -sääntöjä sekä 
SRL:n vammaisratsastussääntöjä soveltuvin osin. Ratsastajille 
suositellaan kuulumista SRL:n jäsenseuraan tai hänellä pitää 
olla SRL:n Green Card -kortti, joka kattaa myös ratsastukses-
sa mahdollisesti sattuvat tapaturmat.
Lähtömaksu 10 euroa/luokka, hevosvuokra 10 euroa/luok-
ka. Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan.
Ilmoittautumiset Huittisten Ratsastuskeskukseen 10.4. 
mennessä: toimisto@rekikoski.fi tai puh. 02 567 797.
Lisätiedot: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 02 567 797. Ma-
joitusmahdollisuus, sisältää aamupalan. Kilpailupaikalla puf-
fetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. Jos ratsastaja tar-
vitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mukanaan. 
Majoitustiedustelut ja varaukset: Huittisten Ratsastuskes-
kus, puh. 02 567 797, toimisto@rekikoski.fi
Perjantai-lauantai 15.–16.4. pidetään valmennusleiri Huittis-
ten Ratsastuskeskuksessa.

RYTMINEN VOIMISTELU
RYTMISEN VOIMISTELUN SPECIAL OLYMPICS 
-KILPAILUT
Naantalin Voimistelijat ja VAU järjestävät rytmisen voimis-
telun Special Olympics -kilpailut lauantaina 14. toukokuu-
ta 2016 klo 16.00 alkaen Lohjalla, Kisakallion Urheiluopistol-
la (Kisakalliontie 284). Kilpailut järjestetään Special Olympics 
-karnevaalien ja rytmisen voimistelun Special Olympics -val-
mennusleirin yhteydessä.
Special Olympics -luokat: yhdistetty N/M A, B sekä N1, N2, 
N3 ja N4. Tasoilla A, B ja 1 välineinä naru, vanne, pallo ja nau-
ha. Tasoilla 2 ja 4 välineinä vanne, pallo, keilat ja nauha. Ta-
solla 3 välineinä naru, pallo, keilat ja nauha.

Osallistumismaksu: 10 euroa/laji. Osallistumismaksusta lä-
hetetään lasku sähköpostiin ilmoittautumisen päätyttyä.
Ilmoittautumiset 24.4. mennessä: saijamarina@gmail.com 

SALIBANDY
ERITYISRYHMIEN II SALIBANDYN SM-TURNAUS
Erityisryhmien II salibandyn SM-turnaus järjestetään 14.–15. 
toukokuuta 2016 Tampereella, Särkänniemi Cupin yhteydes-
sä. Tarkempi pelipaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Sarjat: kilpa- ja haastajasarja, molempia pelataan molempi-
na päivinä.
Osallistumismaksu: 170 euroa/joukkue (molemmat sarjat) 
+ turnauspassit (eri passivaihtoehtoja). Turnauspassi sisältää 
mm. turnaus -t-paidan, 2 x ruokailut ja Särkänniemen ran-
nekkeen.
Ilmoittautumiset 17.4. mennessä sähköisellä ilmoittautu-
mislomakkeella osoitteessa www.lyyti.in/sarkanniemensali-
bandycup
Ohjeita ilmoittautumiseen: www.sarkanniemensaliban-
dycup.fi
Lisätiedot: Hannu Santanen, puh. 0400 602 225, hannu.san-
tanen@koovee.fi 

ERITYISRYHMIEN HARRASTESARJAN  
SALIBANDYTURNAUS 
Erityisryhmien harrastesarjan salibandyturnaus järjestetään 
lauantaina 23. huhtikuuta 2016 klo 10.00 alkaen Varpaisjär-
ven liikuntahallilla Lapinlahdella.
Osallistumismaksu: 10 euroa (sis. ruoan pelipaikalla).
Ilmoittautumiset 4.4. mennessä ja lisätiedot: mirja.hama-
lainen@lapinlahti.fi

SHAKKI 
NÄKÖVAMMAISTEN SHAKIN SM-KILPAILUT
Näkövammaisten shakin SM-kilpailut järjestetään 15.–17. 
huhtikuuta 2016 Tuusulassa, Majatalo Onnelassa (Rantatie 
34).
Ohjelma: pe 15.4. klo 16.30–17.00 osanoton varmistus, klo 
17.15–21.15 ensimmäinen kierros, la 16.4. klo 10.00–14.00 
toinen kierros, klo 15.00–19.00 kolmas kierros, su 17.4. klo 
10.00–14.00 neljäs kierros, klo 15.00–19.00 viides kierros ja 
palkintojen jako.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, laskutetaan ilmoittau-
tumisen jälkeen.
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä: Arto Vuorinen, arto.vuo-
rinen@nkl.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä annettava osoite- 
tai sähköpostitiedot.
Lisätiedot: Arto Vuorinen, puh. 09 3960 4006.
Majoitus: Majatalo Onnela, myynti@onnela.com. Jokainen 
varaa ja maksaa kaikki ruokailut ja majoituksensa itse.

Kilpailujen tulokset löytyvät 
VAU:n verkkopalvelusta lajeittain

www.vammaisurheilu.fi

Tulokset ovat myös tilattavissa
kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.
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E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat, N = näkövammaiset urheilijat
Lisätiedot tapahtumista: www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtumia)

KALENTERI

Huhtikuu
1.–3.4. Talvilajien Special Olympics 
-valmennusleiri (K) Sotkamo
2.4. Special Olympics -lumikarnevaalit (K) 
Vuokatti
2.4. Kehitysvammaisten keilakisat (K) 
Varkaus
6.4. Testaa Taitosi Taistoon 
-aluetapahtuma (E, K, L, N) Jyväskylä
8.4. Nurmoo-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Peräseinäjoki
8.–9.4. Maalipallon SM-sarja ja 1-divisioona 
2015–2016, päätösturnaus (N) Helsinki
9.4. XIV Harjavalta-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Nakkila
9.4. Istumalentopallon M-50 -sarjan SM-
turnaus (L) Kotka
9.4. Ampumaurheilun tutustumispäivä 
kehitys- ja liikuntavammaisille henkilöille 
(K, L) Lempäälä
9.–10.4. Unified-koripallon sarjojen 
yhteinen turnaus (K) Lohja
9.–10.4. Kansainvälinen sovelletun judon 
turnaus (K, L, N) Beverwijk, Hollanti
10.4. Tosi Kiva Päivä -vammaisten lasten 
liikuntapäivä (K, L, N) Helsinki
13.–14.4. Junior Games -kevätkisat (E, K, L, 
N) Kuortane
15.4. Kaikki pystyy! -ampumakoulun 
aloitusinfo (K, L) Lempäälä
15.–17.4. Nuori toimija -koulutuksen 1. 
lähijakso (E, K, L, N) Nastola
15.–17.4. Näkövammaisten shakin SM-
kilpailut (N) Tuusula
16.–17.4. Revontuli-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Hankasalmi
16.–22.4. Pyörätuolirugbyn 
paralympiakarsintaturnaus (L) Pariisi, 
Ranska
17.4. Keilacup 2015–2016, 7. osakilpailu (E, 
K, L, N) Seinäjoki
17.4. Special Olympics -ratsastuskilpailu (K) 
Huittinen
19.4. VAU-työpaja 5a: Valmentaminen 
vammaisurheilussa, Seinäjoki
23.4. Eläkeliiton boccian mestaruuskilpailu 
(joukkue) (E, K, L, N) Teuva
23.4. Erityisryhmien harrastesarjan 
salibandyturnaus (K) Lapinlahti
23.4. Kelkkajääkiekon kokeilu- ja 
tutustumistilaisuus (L) Kaarina
23.4. Sokkopingiscup 2015–2016, 5. 
osaturnaus (N) Turku

23.4. Himos-Leitner -alppihiihtokilpailut (E, 
K, L, N) Jämsä
23.4. VAU:n valtuuston kokous, Helsinki
23.–24.4. Sähköpyörätuolisalibandyn SM- 
ja Finlandia-sarja 2015–2016, 3. osaturnaus 
(L) Helsinki
23.4.–1.5. Special Olympics -golfin Masters-
kisa (K) Macao
29.4. Taisto-finaali (E, K, L, N) Vantaa
29.–30.4. Jalkapalloa jokaiselle -soveltavan 
jalkapallon seminaari, Nastola
30.4. Erityisjalkapallon turnauspäivä (K, L) 
Nastola
30.4.–1.5. Pyörätuolitanssin 
kansainvälinen Suomi Open 2016 -kilpailu 
(L) Lohja
30.4.–1.5. Boccian sisäkenttien SM-kilpailut 
(henk.koht.) (L) Nastola
30.4.–1.5. Kansainvälinen Special Olympics 
-judoturnaus (K) Balgach, Sveitsi

Toukokuu
1.5. Boccian sisäkenttien kouru- ja 
1-luokan 2. SM-osakilpailu (L) Nastola
1.–11.5. Maalipallon paralympialaisten 
esiturnaus (N) Rio de Janeiro, Brasilia
6.–8.5. Maalipallon Malmö Lady Intercup 
-turnaus (N) Malmö, Ruotsi
13.5. Ajalin-Golf -kilpailut (E) Raasepori
13.–15.5. Unified-lentopallon TOUKO-
turnaus (K) Eura
13.–15.5. Melonnan, rytmisen voimistelun, 
triathlonin ja purjehduksen Special 
Olympics -valmennusleiri (K) Lohja
13.–16.5. Boccian PM-kilpailut (L) Nastola
14.5. Special Olympics -karnevaalit (K) 
Lohja
14.5. Rytmisen voimistelun Special 
Olympics -kisat (K) Lohja
14.–15.5. Erityisryhmien II salibandyn SM-
turnaus (K) Tampere
14.–15.5. Sovelletun judon SM-kilpailut (K) 
Oulu
15.5 Keilacup 2015–2016, 8. osakilpailu (E, 
K, L, N) Helsinki
20.–22.5. Special Olympics Sports Festival 
(K) Holstebro, Tanska
20.–22.5. Uinnin Special Olympics 
-valmennusleiri (K) Nastola
21.5. Kesä-Boccia (pari) (E, K, L, N) Isokyrö
21.5. Likkojen Lenkki (E, K, L, N) Tampere
21.–22.5. Elisiirron saaneiden liikuntaleiri 
(E) Nastola

21.–22.5. Vammaissulkapallon SM-kilpailut 
(L) Nastola
23.5. Tätä kaikkea on Special Olympics 
-tilaisuus, Helsinki
26.5. Erityisgolfin E-Tour -kiertueen 1. 
osakilpailu (E, K, L, N) Sipoo
28.5. Kesä-Boccia (pari, joukkue) (E, K, L, N) 
Kurikka
28.5. Likkojen Lenkki (E, K, L, N) Jyväskylä

Kesäkuu
2.6. Erityisliikunnan symposio, Helsinki 
5.6. Vilppula-Boccia (henk.koht.) (E, K, L, N) 
Mänttä-Vilppula
6.–9.6. Soveltava Sporttileiri (E, K, L, N) 
Rovaniemi
6.–10.6. SporttiAction -leiri (E, K, L, N) 
Kouvola
6.–10.6. SankariSportti -leiri (E, K, L, N) 
Hyvinkää
6.–10.6. KESLI-leiri (E, K, L, N) Muurame
6.–10.6. Hämeen Sportti -leiri (E, K, L, N) 
Ylöjärvi
7.–10.6. SisuSporttis -leiri (E, K, L, N) 
Seinäjoki
8.–10.6. Sporttileiri (E, K, L, N) Joensuu
8.–10.6. Sporttileiri (E, K, L, N) Imatra
10.–16.6. Parayleisurheilun EM-kilpailut (L, 
N) Grosseto, Italia
12.6. Jalkapallon erityisryhmien SM-sarja, 
1. osaturnaus (K, L) Helsinki
12.–16.6. Uinnin ja yleisurheilun NIFU 
Suomi 2016 -leiri (E, K, L, N) Nastola
13.–17.6. Monipuolinen Liikuntaleiri (E, K, 
L, N) Mikkeli
13.–17.6. SankariSportti -leiri (E, K, L, N) 
Hyvinkää
13.–17.6. Hämeen Sportti -leiri (E, K, L, N) 
Tampere
14.6. V Energia-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Harjavalta
14.–17.6. Kesis-leiri (E, K, L, N) Sauvo
15.–17.6. Sporttileiri (E, K, L, N) Siilinjärvi
15.–17.6. Soveltavan liikunnan EUCAPA-
konferenssi, Olomouc, Tšekki
16.6. Erityisgolfin E-Tour -kiertueen 2. 
osakilpailu (E, K, L, N) Raasepori
27.6.–1.7. PlayCity-lastenkaupunkileiri (E, 
K, L, N) Kauhajoki
30.6. IV Eurajoki-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Eurajoki
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LEIRIKUTSUT

NELJÄN LAJIN SPECIAL OLYMPICS  
-VALMENNUSLEIRI
Tervetuloa kehitysvammaisten Special Olympics -rytmisen voimiste-
lun, -melonnan, -triathlonin sekä purjehduksen valmennusleirille Loh-
jalle, Kisakallion Urheiluopistolle 13.–15. toukokuuta 2016. Leiri jär-
jestetään Special Olympics -karnevaalien yhteydessä (katso sivu 42). 
Leiri on avoin kaikille kehitysvammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 13 
v).
Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmennukseen. Leirillä toimi-
taan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, tarvittaessa mukana voi 
olla oma avustaja (hinta sama kuin leiriläisellä).
Hinta: 150 euroa/hlö, sisältää lajivalmennusta yhdessä lajissa, osallis-
tumisen Special Olympics -karnevaaleihin, täysihoidon ja vakuutuksen.
Ilmoittautumiset 15.4. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomak-
keella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtumia –> Ta-
pahtumat vammaryhmittäin –> Kehitysvammaiset).
Lisätiedot: VAU, Elina Ahtiainen, elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 045 139 7373

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

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

Ilmoittautumiset 24.4. mennessä sähköisellä ilmoittautu-
mislomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.vammaisurheilu.fi  
(–> Selaa tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> Uinti). 

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

ELINSIIRRON SAANEIDEN LIIKUNTALEIRI
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää elinsiirron saaneille 
ja dialyysissa oleville henkilöille liikuntaleirin 21.–22. toukokuuta 2016 
Nastolan Liikuntakeskus Pajulahdessa. Lajeina leirillä ovat yleisurheilu, 
sulkapallo, keilailu, petankki, uinti ja salibandy.

Liikuntaleiri on valmistava leiri heinäkuussa Vantaalla järjestettäviin 
elinsiirron saaneiden Euroopan mestaruuskilpailuihin osallistuville ur-
heilijoille. EM-kilpailut koostuvat kahdesta kisakokonaisuudesta: ylei-
sestä elinsiirron saaneiden ja dialyysissa olevien EM-kilpailuista sekä sy-
dän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailuista.

Leiri ei ole pakollinen Suomen joukkueeseen osallistuville urheilijoille, 
mutta se on erinomainen tilaisuus päästä hiomaan lajitaitojaan kisojen 
alla sekä tapaamaan muita Suomen joukkueen jäseniä ja nostattamaan 
joukkuehenkeä ennen kesän päätapahtumaa.

Leiri sopii yhtä lailla myös sellaisille elinsiirron saaneille liikunnasta 
kiinnostuneille henkilöille, jotka eivät aio osallistua urheilijana kesän ko-
tikisoihin. Leirille osallistuminen ei edellytä aikaisempaa harrastus- tai 
kilpailukokemusta.

Leirin tarkempi ohjelma löytyy osoitteesta www.vammaisurheilu.fi 
(–> Selaa tapahtumia –> Tapahtumat vammaryhmittäin –> Elinsiirron 
saaneet). Ohjelmasta voi valikoida itselleen sopivan lajikokonaisuuden 
tai keskittyä vaikka vain yhteen lajiin. Esimerkiksi keilailussa on luvassa 
molempina leiripäivinä tunnin teoriaharjoittelun ja kolmen tunnin rata-
harjoittelun kattava kokonaisuus.

Osallistumismaksu: 145 euroa, sisältäen ohjauksen, majoituksen la-
su kahden hengen huoneessa, lauantain lounaan, päivällisen ja iltapa-
lan sekä sunnuntain aamupalan ja lounaan. Yhden hengen huoneen 
lisämaksu on 25 euroa. Jos haluat lisäyön pe-la -yöksi, lisähinta on 45 
euroa. Niille, jotka eivät majoitu Pajulahdessa osallistumismaksu liikun-
taleirille on 80 euroa, sisältäen leirin ohjelman sekä lauantain ja sun-
nuntain lounaan Pajulahdessa.

Ilmoittautumiset ja majoitusvaraukset ilmoittautumislomakkeel-
la, joka löytyy osoitteesta www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtumia 
–> Tapahtumat vammaryhmittäin –> Elinsiirron saaneet). Ilmoittautu-
mislomake on palautettava perjantaihin 22.4. mennessä joko sähkö-
postitse osoitteeseen anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi tai postitse 
osoitteeseen Anu Hämäläinen, Kalevalankatu 20 B 13, 70500 Kuopio.

KOULUTUKSET

VAU-TYÖPAJA 5A: VALMENTAMINEN 
VAMMAISURHEILUSSA 
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry järjestää kolmituntisen VAU-
työpaja 5a: Valmentaminen vammaisurheilussa -koulutuksen tiis-
taina 19. huhtikuuta 2016 klo 18.00–21.00 Seinäjoen Elinkeinota-
lolla (Huhtalantie 2). Kouluttajana toimii VAU:n Tuomas Törrönen.

Koulutuksessa paneudutaan vammaisurheilun erityispiirteisiin 
ja asioihin, joita valmentajan on huomioitava valmennustyössään. 
Osallistuja ymmärtää yksilöllisten tarpeiden, edellytysten ja ratkai-
sujen merkityksen vammaisurheilussa. Koulutuksen jälkeen osal-
listujilla on käsitys siitä, kuinka vammaisurheilun valmennukses-
sa hyödyllisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää myös vammattomien 
valmennuksen puolella.

Hinta: 55 euroa, sisältää koulutuksen ja materiaalin.
Ilmoittautumiset 12.4. mennessä PLU:n toimistoon, puh. 06 

420 3000, info@plu.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro lasku-
tus- ja sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumero. 

SOVELTAVAN JALKAPALLON SEMINAARI
Soveltavan jalkapallon seminaari järjestetään perjantaina 29. 
huhtikuuta 2016 Nastolan Liikuntakeskus Pajulahdessa. Semi-
naari jatkuu lauantaina 30. huhtikuuta erityisryhmien jalkapallo-
turnauksella Pajulahtihallissa.
Seminaari on tarkoitettu kaikille soveltavasta jalkapallosta kiin-
nostuneille, erityisesti soveltavan jalkapallon toimijoille sekä toi-
minnan aloittamisesta kiinnostuneille sekä harrastajille ja harras-
tamisen aloittamisesta kiinnostuneille.
Seminaarin tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten pyörittää so-
veltavaa jalkapallotoimintaa: Kenelle? Mitkä sovellukset? Millaisia 
tapoja ja käytäntöjä eri seuroilla on? Miten verkottua ja osallis-
tua? Miten kehitämme yhteistä tekemistä?
Seminaarissa on mukana osiot sähköpyörätuolijalkapallosta, eri-
tyisryhmien jalkapallosta ja näkövammaisten jalkapallosta.
Hinta: seminaaripäivä 20 euroa/hlö, sisältää lounaan ja kahvin. 
Seminaaripäivä + yöpyminen: 72 euroa/hlö 2 hengen huoneessa, 
sisältää pe lounas, päivällinen ja la aamiainen.
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot: www.vammais-
urheilu.fi (–> Selaa tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> Jal-
kapallo).
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Palloliitto, Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, Haaga-Helia AMK ja Liikunta-
keskus Pajulahti.

SHERBORNE-JATKOKURSSI
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry järjestää Sherborne-jatko-
kurssin 22.–23. lokakuuta 2016 Turussa. Kouluttajana toimii Susa 
Miettunen.

Kohderyhmä: SDM-peruskurssin käyneet ja menetelmää n. 
vuoden käyttäneet henkilöt

Veronica Sherbornen kehittelemä liikuntamenetelmä eli SDM 
(Sherborne Developmental Movement) on kokonaisvaltainen har-
joitusmenetelmä, joka tukee monipuolisesti motoriikan ja sosi-
aalisten taitojen kehittymistä. SDM-menetelmä on alun perin ke-
hitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta 
monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään 
laajasti sekä yleis- että erityisopetuksessa niin kouluissa kuin päi-
vähoidossakin. Menetelmä soveltuu hyvin myös aikuisten ja iäk-
käiden liikuntaan.

SDM-menetelmässä harjoitellaan motorisia perustaitoja, jotka 
ovat kaikkien monimutkaisempien taitojen perustana. Harjoitte-
lu on fyysisesti monipuolista ja kuormittavaa, vaikka opetustuoki-
oissa ei korostetakaan lihaskuntoa, nopeutta tai kestävyyttä. Var-
sinaisten motoristen taitoharjoitusten lisäksi SDM-menetelmässä 
pyritään liikunnan keinoin tukemaan osallistujien vuorovaikutus-
taitojen kehittymistä sekä harjoitellaan rauhoittumista ja rentou-
tumista.

Tavoite: Koulutus laajentaa ja syventää valmiuksia käyttää SDM-
harjoitusohjelmaa lasten motoristen ja sosiaalisten taitojen ja op-
pimisvalmiuksien kehittämisessä yksilöllisesti ja/tai omaan ryh-
mään soveltaen.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi (–> Se-
laa tapahtumia –> Koulutukset ja kurssit)


