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Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka 
koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta 
oppilaitoksessa lähijaksoina ja etäopintoina.

Liikunnanohjauksen perustutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta 
ja kahdesta valinnaisesta ammatillisesta tutkinnon osasta. Tutkinto 
henkilökohtaistetaan ja tutkinnon osat arvioidaan ammattiosaamisen 
näytöillä.

Syksyllä alkavassa ryhmässä tietopuolisen koulutuksen painotus 
on soveltava ja terveyttä edistävä liikunta. Se sopii sinulle, joka 
jo työskentelet ja olet kiinnostunut työskentelystä iäkkäiden tai 
erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden, kuten pitkäaikaissairaiden tai 
vammaisten henkilöiden liikunnan parissa. Tietopuolisten opintojen 
sisältö toteutetaan yhteistyössä Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
ja Soveltava Liikunta SoveLi ry:n kanssa.

Lähijaksot on teemoitettu eri aihealueittain esim. iäkkäiden pt-
koulutus ja henkilökohtainen liikuntaneuvonta, erilaisten sairauksien 
ja vammojen huomioiminen liikunnassa, ohjaamisen ja opettamisen 
erityispiirteet, vaikeavammaisten liikkujien ohjaaminen, liikunnan 
apuvälineet, esteettömyys ja saavutettavuus liikunnassa, yhdistys-, 
järjestötoiminta ja vammaisurheilu tutuksi.

LYHYESTI 

Koulutus alkaa 17.10.2016

Koulutuksessa lähijaksoja on 14 x 4 pv

Liikunnanohjauksen perustutkinto 
kestää oppisopimusopiskeluna  
noin 1,5 vuotta.

Jokaiselle koulutukseen hakeutuvalle 
tehdään henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma.

Oppisopimusopiskelijalle opinnot 
ovat maksuttomia; majoitus- ja 
ruokailupalvelut opiskelijahintaan.

Opintoja voi suorittaa myös 
tutkinnon osittain tai osallistua itseä 
kiinnostavaan lähijakson tietopuoliseen 
opetukseen, jolloin hinta muodostuu 
osaamispisteittäin.

 
LISÄTIEDOT KOULUTUKSESTA  

JA OPPISOPIMUKSESTA: 
Petri Sallinen puh. 044 7755 334

petri.sallinen@pajulahti.com
Marja Gran puh. 044-7755395  

marja.gran@pajulahti.com 

Hanki ammatillista osaamista soveltavaan ja terveyttä edistävään liikuntaan 

 
Oppisopimuksella Liikuntakeskus Pajulahdessa 

Liikuntakeskus Pajulahti • Pajulahdentie 167 • 15560 Nastola • tel. 03 885 511 • www.pajulahti.com

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO (LPT) 180 osp
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ELÄ TÄSSÄJA NYT

Elinsiirronsaaneidenliikunta ja urheilu

Teema

ELINSIIRTOURHEILIJA MARJO REMES LOPETTI 

”SITTEN KUN” -AJATTELUN

ELINSIIRRON SAANEIDEN EM-KILPAILUT VANTAALLA10.–17.7.2016

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen           en              kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi

Nimi

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti *)

Syntymävuosi
KANNATTELEVA 

VOIMA

Vapaa-

ehtoisuuden 

muutos

Teema

VAMMAISTEN LASTEN VANHEMPIEN 

PERUSTAMA JAATINEN RY ON 

KANSALAISTOIMINTAA PARHAIMMILLAAN.

ONKO

PERINTEINEN 

VAPAAEHTOISTYÖ 

KATOAVAA

KANSAN-

PERINNETTÄ?

1/2016  I  Hinta 7,90 €  I  www.vammaisurheilu.fi

Kuntoutuskeskus Kankaanpää |  
Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.fi

• Täysin esteetön ympäristö
• Kaikki palvelut ja tilat samassa  

rakennuksessa
• Viihtyisä majoitus hotellisiivessä tai  

rivitalohuoneistoissa
• Käytettävissänne mm. 6-ratainen es-

teetön keilahalli, liikuntasali, kuntosalit, 
allasosasto ja omat saunatilat pyörätuolia 
käyttäville

• Mahdollisuus hyödyntää asiantuntijoita  
- luennot, personal training, testit ym. 

Pyydä tarjous:
Tarja Lankoski  
050 394 7526
tarja.lankoski@kuntke.fi

Tarjoamme moniammatillista kuntoutusta mukavassa 
miljöössä.  Voit hakea meille esimerkiksi Kelan yksi-
lölliseen kuntoutukseen tai sairausryhmäkohtaisille 
kuntoutuskursseille.
 
Järjestämme joustavasti mukavat majoitustilat itsenäi-
sesti majoittuville tai 24h avustusta tarvitseville. 

Kysy kuntoutussihteereiltä 
Ma-pe klo 9-15, p. 050 394 7524

Soita fysioterapeutti Seija Nopparille 
Maanantaisin klo 10-12, p. 040 684 6707 

Vahvat osaajat sekä mukava ilmapiiri  
kutsuvat kuntoutumaan Kankaanpäähän!

Meillä myös onnistuneimmat 
vammaisurheiluleirit!

Tervetuloa 
Kankaanpäähän!
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TOIMITUS
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh.  044 752 9360
etunimi.sukunimi@vammaisurheilu.fi
www.vammaisurheilu.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Lauri Jaakkola
lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi 
Twitter: @LauriJaakkola

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
ISSN 1798-7334

TILAUKSET JA 
OSOITTEENMUUTOKSET
toimisto@vammaisurheilu.fi
puh. 044 752 9360

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

KANNEN KUVA 
Jousiampuja Jean-Pierre Antonios 
harjoittelemassa Turun Impivaarassa.
Kuva: Vesa-Matti Väärä

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

Pääkirjoitus

www.facebook.com/
vammaisurheilu

Maalissa?
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli voimaan Suomen 
osalta 10.6.2016 – lähes 10 vuoden kuluttua sopimuksen synnystä. Yleissopi-
muksella luodaan yhdenvertainen pohja ihmisoikeuksille ja ihmisen perusva-
pauksille. Sopimuksessa on kolme artiklaa, jotka ovat olennaisia myös VAU:n 
toiminnan kannalta.

VAU:n toiminnan edellisen kolmivuotiskauden pääpainopiste oli liikuntapaik-
kojen esteettömyydessä ja saavutettavuudessa. Tänä aikana olimme mukana 
vaikuttamassa siihen, että jatkossa liikuntapaikkarakentamiseen saatava val-
tionavustus edellyttää esteettömyysselvityksen tekemistä – rahaa ei myön-
netä ilman selvitystä. Myös kunnossapitoon ja korjaukseen saatava tuki edel-
lyttää esteettömyyskartoituksen tekemistä. Vuoden 2015 aikana toteutettiin 
yhdessä kumppaneiden kanssa Liiku terveemmäksi esteettä -seminaarikier-
tue, johon osallistui sekä paikallisia vammaisneuvostoja, aluehallinnon ja kun-
tien viranomaisia että itse liikkujia. YK:n yleissopimuksen artikla 9 käsittelee 
esteettömyyttä, joten se velvoittaa VAU:ta ylläpitämään tätä vuoropuhelua ja 
vaikuttamista jatkossakin.

Itsenäinen elämä on ollut yksi sopimuksen puhutuimmista artikloista. Sa-
maan 19. artiklaan kuuluu myös osallisuus yhteisöissä. VAU:n osalta tämä 
tarkoittaa elinvoimaista yhdistys- ja seuratoimintaa, jossa vammaiset henki-
löt ovat mukana liikkujina, urheilijoina, valmentajina ja vapaaehtoisina – siinä 
missä kaikki muutkin. Tänä vuonna käynnistyy VAU:n jäsenyhdistysten kehit-
tämisohjelma, jossa tavoitteena on yhdessä viedä toimintaa seuraavalle tasol-
le. Lähtökohtana ovat yhdistyksen omat tavoitteet ja halu kehittyä – ei VAU:n 
ylhäältä asettama (tai sanelema) toiminta.

Kaikkien merkittävin artikla VAU:n kannalta on kuitenkin artikla 30, joka kä-
sittelee osallistumista kulttuurielämään, virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan ja 
urheiluun. Liikunnalla ja urheilulla on suuri merkitys yhteisöjen rakentumises-
sa, terveyden edistämisessä ja asenteiden muuttamisessa, mutta liikunnalla 
ja urheilulla on myös itseisarvo. Liikunnasta ja urheilusta saa nauttia, omia 
rajoja saa tavoitella, jokaisella on lupa – ja oikeus – liikkua ja urheilla valitse-
mallaan tavalla, valitsemassaan seurassa.

Maalissa? Sopimus on maalissa, mutta toimijoina emme vielä ole maalissa, 
vaan tukevasti starttipaikalla. Nyt on toiminnan paikka.

P.S. Tänä kesänä näytetään! Tsemppiä omiin suorituksiin kaikille sinivalkoisil-
le urheilijoille niin Vantaalla, Riossa kuin muissakin kesän arvokisoissa!

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA



6

K
un pommit alkoivat tippua 
– ja niin tapahtui usein – 
pieni Jean-Pierre paine-
li pommisuojaan pelaa-
maan pöytätennistä.

– Kylmän rauhallisesti, Antonios sa-
noo, ja sitä ilmaisua hän käyttää mon-
ta kertaa elämäntarinansa aikana. Il-

Jousimiehen 
jännitysnäytelmä

Jean-Pierre Antonioksen tarina: Näin vainotusta beirutilaisesta
puolueaktiivista tuli menestynyt turkulainen jousiampuja.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: VESA-MATTI VÄÄRÄ

man kykyä kylmänrauhallisuuteen 
Antonios tuskin olisi Turun Kupittaan 
keilahallin kahviossa kertomassa tari-
naansa.

Vuonna 1965 syntynyt Antonios on 
kotoisin Libanonista, maasta, joka si-
jaitsee tulenarassa paikassa Israelin ja 
Syyrian välissä.

Lähi-idän valtioksi Libanonin popu-
laatiosta poikkeuksellisen iso osa on 
kristittyjä, edelleen noin 40 prosenttia. 
Myös Antonios on harras kristitty.

Libanon itsenäistyi Ranskan vallan 
alta toisen maailmansodan lopulla. Li-
banonin kristityt ovat olleet ahtaalla 
lähes koko maan historian ajan. Pales-
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tiinalaiset etelässä ja syyrialaiset poh-
joisessa ja idässä ovat luoneet painet-
ta maan sisälle. 70-luvulla Libanonin 
kristittyjen ja muslimien kireät välit re-
pesivät sisällissodaksi.

– Kun olin lapsi, osa kavereistani oli 
muslimeita. En voinut siis ajatella, että 
muslimit ovat pahoja. Tietyt maamme 
muslimit kuitenkin liittoutuivat syyria-
laisten ja palestiinalaisten kanssa, An-
tonios kertoo.

– Se tilanne pakotti meidät kristityt 
turvautumaan Israelin tukeen, kun yk-
sikään arabimaa ei halunnut auttaa. Ja 
sitten meitä sanottiin pettureiksi, hän 
tuhahtaa.

Nuori Antonios ei ollut itse sodassa, 
mutta hän näki isänsä ja vanhemman 
veljensä lähtevän sotaan. Antonios oli 
kuitenkin hyvin nuoresta pitäen aktii-
vinen militantissa kristillisessä Leba-
nese Forces -puolueessa. Kymmen-
vuotiaasta saakka hänet on koulutettu 
käsittelemään aseita.

Kun Lähi-idässä roihahtaa, ei pa-
loa hevin saa loppumaan. Myös Liba-
nonin sisällissota kesti ja kesti. Maan 
rajojen ulkopuolisista tahoista sotaan 

ottivat osaa palestiinalainen PLO, Isra-
el ja Syyria.

Vainoa pakoon
Antonioksen kannalta kestämättö-
mäksi tilanne alkoi muuttua 80-luvun 
lopulla, kristityn presidentin Amine 
Gemayelin kauden päätyttyä vuonna 
1988. Uutta presidenttiä ei saatu valit-
tua, mutta kristittyjen johtoon päätyi 
kenraali Michel Aoun.

– Hänellä nousi kusi päähän, Anto-
nios sanoo.

Aoun uhosi ajavansa syyrialaiset 
ulos Libanonista, mutta aiheuttikin 
välirikon Libanonin armeijan ja Leba-
nese Forces -puolueen välillä.

– Et voi huijata ihmisiä, että koh-
ta hyökätään Damaskokseen (Syyrian 
pääkaupunki, lähellä Libanonin rajaa, 
toim. huom.), kun armeijan vahvuus 
on muutama tuhat miestä, Antonios 
toteaa.

Auon päätti lopulta yrittää tuhota 
Lebanese Forcesin, jonka koki uhak-
si omalle valta-asemalleen. Anto-
nios joutui puoluetoveriensa kanssa 
omiensa vainoamiksi.

– Olen valmis tappelemaan, mutta 
en omiani vastaan. Se oli hullua. Jos-
sain perheessä yksi veli saattoi olla 
upseerina toisella puolella ja toinen 
toisella puolella. Minä yritin olla var-
joissa, Antonios muistelee.

Antonios kertoo, kuinka hänet kii-
kutettiin kuulusteluihin ja hakattiin. 
Kiinniottajien äänensävy muuttui kuin 
taikaiskusta Antonioksen mainittua 
erään tuntemansa entisen puolueak-
tiivin, sittemmin armeijan leipiin siir-
tyneen vaikutusvaltaisen miehen ni-
men. Antonios pääsi vapaaksi, mutta 
alkoi olla aika jättää rakas kotimaa.

– Se oli isäni ja perheeni toivomus, 
Antonios sanoo.

Yöllä, juuri ennen kuin Antoniok-
sen oli seuraavana päivänä määrä 
lentää Kyprokselle, hänen kotitaloon-
sa Beirutissa tehtiin kotietsintä. Anto-
nios piti puolueen asiakirjoja niin kut-
sutussa Agfa-laatikossa, jonka hän 
kylmän rauhallisesti nappasi kaina-
loonsa armeijan miesten saapuessa 
tutkimaan hänen omaisuuttaan, eikä 
jäänyt kiinni. Sama toistui seuraavana 
päivänä lentokentällä: Antonios sulloi 
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tulenarat paperit pusakkansa povitas-
kuun, otti puseron käteensä ja antoi 
Syyrian armeijan väen rauhassa tutkia 
matkalaukkunsa.

– Se on psykologista. He eivät osan-
neet odottaa, että niin röyhkeästi vain 
ottaisin salaamani asian käteeni, Anto-
nios selittää.

Jos Antonios olisi jäänyt kiinni, hänet 
olisi viety Syyriaan vankilaan, kuten 
joillekin hänen puoluetovereistaan 
kävi. Antoniokselle kerrottiin vankilan 
olojen olevan epäinhimilliset. Osa van-
geista kuoli, mutta ruumiiden pois vie-
misessä ei pidetty kiirettä.

– Eräs ystäväni tuli siellä puolihulluk-
si, Antonios sanoo.

Yli vuosi sairaalassa
Antonios muistaa hyvin ensimmäisen 
yön Kyproksella maaliskuussa 1990. 
Oli rauhallista, mutta hän saattoi kuul-
la pommien jylinän Välimeren itäran-
nalla kotikaupungissaan Beirutissa, 

niin lähellä Kypros Libanonia on.
Antonios ei ollut suunnitellut, mihin 

suuntaisi Kyprokselta. Koulussa oli kyl-
lä kerrottu talvisodan ihmeestä, mut-
ta enempää hän ei Suomesta tiennyt.

– Olin opiskellut Beirutissa englanti-
laista kirjallisuutta ja olin Reader’s Di-
gestin (suomeksi Valitut Palat) tilaaja. 
Siitä luin, että Helsinki on Baltian hel-
mi, Antonios sanoo.

Hän tuli Suomeen Neuvostoliiton 
kautta kesäkuussa 1990. Antonios ei 
itse asiassa saanut koskaan turvapaik-
kaa Suomesta, vaan oleskeluluvan 
mentyään suomalaisen naisen kans-
sa naimisiin vuonna 1992. Tästä avio-
liitosta Antonioksella on kaksi nyt jo ai-
kuista lasta.

Turkuun asettunut Antonios palasi 
Libanoniin ensimmäisen kerran vuon-
na 1993, kun toinen hänen veljistään 
meni naimisiin. Toisen matkan Liba-
noniin hän teki vuonna 1996. Kolmas 
matka, vuonna 1997, oli koitua kuole-

maksi, mutta ei suinkaan vihamielis-
ten maanmiesten vuoksi.

– Menomatkalla Libanoniin sain 
kambylobakteerin, joka sittemmin 
muunsi itsensä virukseksi, johon mi-
kään lääke ei tehoa. Se alkoi tuhota 
keskushermostoani, Antonios kertaa.

Antonioksella oli Guillain-Barrén oi-
reyhtymä. Hän palasi Suomeen hy-
vin heikossa hapessa ja joutui lopul-
ta hengityskoneeseen peräti kolmeksi 
kuukaudeksi.

Kaikkiaan Antonios vietti sairaalassa 
13 kuukautta, lokakuusta 1997 mar-
raskuuhun 1998. Ensin palasi hengi-
tys, sitten hiljalleen kehon liikkeet va-
semman käden pikkurillistä lähtien.

Antonios kävi kuntoutusjaksoilla 
Helsingin Käpylän kuntoutuskeskuk-
sen ohella myös Libanonissa, jossa oli 
melko reipasotteinen mutta tehokas 
kuntoutuskeskus sodan runtelemille. 
Toiselta Libanonin kuntoutusjaksolta 
palattuaan vuosituhannen vaihteessa 
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Jean-Pierre Antonios
• Syntynyt 30.1.1965 Kuwaitissa.  Perhe palasi Libanoniin 1967.
• Asuu Turussa.
• Tuli Suomeen turvapaikanhakijana 1990.
• Suomen kansalaisuus vuonna 1998.
• Urheiluseura: Turun Arcus
• Vammaluokka jousiammunnassa: W1
• Saavutukset:
  o MM-kultaa 2003 (ulko, joukkue)
  o MM-hopeaa 2005 (ulko)
  o MM-kultaa 2005 (ulko, joukkue)
  o EM-hopeaa 2006 (sisä)
  o EM-hopeaa 2006 (ulko)
  o EM-kultaa 2006 (ulko, joukkue)
  o EM-kultaa 2010 (ulko)
  o MM-pronssia 2011 (ulko)
  o MM-kultaa 2013 (ulko)
  o EM-kultaa 2014 (ulko)
• Edustanut Suomea kesäparalympialaisissa 2004
 Ateenassa, 2008 Pekingissä ja 2012 Lontoossa.
• Muuta: 
  o Toimi ennen vammautumistaan kokkina 
   libanonilaisessa ravintolassa Farougessa Helsingissä.
  o On pyörätuolirugbyn hallitseva Suomen mestari 
   Turun Trojansin riveistä.

Info

Antonios pystyi jo vaihtamaan sähkö-
pyörätuolin manuaaliseen pyörätuo-
liin.

Tukala aika tulkeille
Vuonna 2000 Käpylässä Antonios tu-
tustui ensimmäistä kertaa jousiam-
muntaan, ensin paralympiakultami-
talisti Martti Rantavuoren, sitten 
edelleen kansainvälistä uraansa jatka-
van Keijo Kallungin opastuksella.

– Libanonissa olin erittäin hyvä am-
puja ruutiaseilla, mutta Suomeen tul-
tuani en enää tykännyt ruudin hajus-
ta. Jousiammunnasta löysin lajin, jossa 
pystyin käyttämään hyvää tarkkuutta-
ni hyödyksi, Antonios kertoo.

Vuosituhannen vaihteessa Antonios 
löysi jousiammunnan lisäksi myös ny-
kyisen vaimonsa Tiinan. Elämä on 
enimmäkseen hymyillyt siitä lähtien.

– Lapsemme Dina syntyi vuonna 
2005 kaksi päivää ennen lähtöäni MM-
kilpailuihin, joista voitin ensimmäisen 

henkilökohtaisen arvokilpailumitalini, 
Antonios toteaa.

Nyt hän on W1-pyörätuoliluokan 
maailmanmestari (2013) ja kaksin-
kertainen Euroopan mestari (2010 ja 
2014). Kaikkiaan hänellä on seitsemän 
henkilökohtaista mitalia MM- ja EM-
kilpailuista ja lisäksi kolme joukkue-
kultamitalia.

Syyskuussa Rio de Janeirossa järjes-
tettävät kesäparalympialaiset ovat An-
toniokselle jo uran neljännet, mutta 
mitalitili on vielä avaamatta. 

– En ota paineita paralympiamita-
lista, mutta tietysti se on päämääräni. 
Toivottavasti palikat osuvat siellä koh-
dalleen, Antonios toteaa.

Syyskuussa Riossa on vielä lämmin-
tä, ja Antonios on ampuja, joka on par-
haimmillaan lämpimässä ilmanalassa, 
toisin kuin monet kilpakumppaneista. 
Maailmanmestaruuden Antonios voit-
ti vuonna 2013 Bangkokin helteessä.

Riossa menestymistä silmällä pitäen 

Antonios jäi vuonna 2014 osatyökyvyt-
tömyyseläkkeelle. Hän tekee töitä kak-
si viikkoa ja on sitten kaksi viikkoa pois 
töistä. Se on osoittautunut hyväksi rat-
kaisuksi, sillä Antonios työskentelee 
arabian kielen tulkkina. Ammattikun-
ta on joutunut melkoisen työkuorman 
alle turvapaikanhakijoiden määrän 
kasvettua rajusti.

– Menen aamulla Raision poliisitalol-
le, jossa alueen turvapaikanhakijoita 
haastatellaan. Ja siellä sitten puhun ja 
puhun ja puhun. Kun tulen töistä ko-
tiin, sanon vaimolleni, että en voi pu-
hua enää mitään. Se käy voimille, An-
tonios sanoo.

Antonios on 51-vuotias, mutta Rio ei 
missään nimessä ole hänen uralleen 
päätepysäkki, tuli mitali tai ei.

– Jousiammunnasta on tullut elä-
mäntapa. En voi enää kuvitella elä-
määni ilman sitä. Kun tulee hiljaisia 
hetkiä, alan heti ajatella jousiammun-
taa, Antonios sanoo..
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on valittu kesäkuun alkuun mennessä 18 urheilijaa ja yksi tandempilotti. Joukkue täydentyy 
vielä noin kymmenellä urheilijalla, kun miesten maalipallojoukkue nimetään, triathlonin 
rankingikkuna sulkeutuu ja yleisurheilun viimeiset paikat selviävät.
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Jani Peltopuro on käsipyöräilijä, joka valmistautuu  
uransa ensimmäisiin paralympialaisiin.

Kolumni

K
ello 6.30, espoolaisen paritalon varastohuone: 
aika aloittaa aamutreeni, seinällä motivaattori-
na Rio-juliste ja luureissa musiikkia. Käsipyörä 
odottaa viileän tilan nurkassa ja treeni lähtee 
käyntiin, fokus on maiseman sijasta watti- ja sy-

kemittarin luvuissa. Alkujaan innostus lajiin lähti siitä, että 
vauhdikas käsipyörä vei kauas kotipihasta, lenkeille tuli hel-
posti mittaa parikymmentä kilometriä. Samalla tuli aerobis-
ta kuntoa ja rasva paloi, eikä silti tullut rasitusvammoja sa-
malla tavalla kuin kelaustuolin kanssa. Ja nyt on tultu siihen, 
että minä, entinen iltavirkku, ajan parikymmenkilometrisen 
lenkin, paikallani, ulkovarastossa, kukonlaulun aikaan! Vaa-
tii vähän taustoitusta.

Käsipyörän saatuani aloin urheiluhenkisenä tietysti heti et-
siä kilpailuja, joita varten voisin harjoitella, ihan motivaa-
tion vuoksi. Tuolloin pystyi vielä osallistumaan käsipyöräl-
lä Porvoon maratonille, mutta muutaman vuoden jälkeen 
aloin kaivata lisää haastetta. Siispä matkaan, maailman no-
peimmaksi mainostetulle Heidelbergin maratonille 2009. Ja 
siellä se into rävähti: lajihan oli todella laajasti harrastettu, 
suosittu sekä kovatasoinen. Täällä ei tuurilla pärjätä. Teh-
dastiimejä ja kaikkea, tätähän pitää alkaa tehdä tosissaan! 
Eli homma tuntui riittävän vaikealta ollakseen kiinnosta-
vaa. Samana vuonna pääsin Italian MM-kisoihin hakemaan 
kokemusta ja silloinen maajoukkuevalmentaja Antti Hag-

qvist alkoi laatia minulle harjoitusohjelmia. Yhteistyömme 
jatkuu edelleen. Ajatuksenani oli päästä joku päivä para-
lympialaisiin suorittamaan uusi aluevaltaus.

Sitten vuonna 2010 tuli iloinen perhetapahtuma, kun esi-
koinen syntyi. Unelmajuttu, mutta päätin, että haaveistani 
en luovu. Treenaaminen täyspäiväisen työn ohella oli vielä 
ollut helppoa, mutta lapsiperheen arjen yhdistäminen sii-
hen samaan on arvaamattomuudessaan se isompi haaste. 
Siitä ovat seuranneet nämä aamutreenit. Ja se on vain hyvä. 
En hevillä luovu tästä aamutreenitavasta, vaikka joskus kil-
pailemisen jättäisinkin. Suosittelen kaikille.

Ennen aamupalaa tehty treeni on hyvä monessa mielessä: 
herää kunnolla, rasva palaa, saa hyvät virrat työpäivään ja 
aikaisen herätyksen ansiosta nukahtaa illalla helposti. Suo-
sittelen eläkeläisillekin: ei tule tissuteltua iltaisin, kun on aa-
mulla treeni. Ja endorfiini, jonka treenistä saa, korvaa muut 
nautintoaineet.

Ai niin, Rio. Tuolla se julisteessa häämöttää. Varmasti yli tu-
hat tuntia treeniä sitä varten täällä ulkovarastossa, ja ulko-
na ajamiset ja salitreenit päälle, onhan se sulaa hulluutta. Ja 
oikeastaan olen nauttinut tästä matkasta sinne niin paljon, 
että tavoitteen mahdollinen saavuttaminen on ihan sivu-
asia. Rakkaudesta lajiin.

Autuaat aamutreenit

KUVA: AKI TURUNEN
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– Ammattiurheilu on kuin vuorikiipeilyä. Vaikka työ 
tehdään matkalla, kuvat otetaan vasta huipulla, Liisa 
Lilja toteaa.

– Jos voi nauttia matkasta, silloin on etuoikeutettu 
urheilija, hän jatkaa.

Lilja aloitti matkanteon kohti urheilun huippua ol-
lessaan liikuntaa harrastava lapsi. Matka kuitenkin 
katkesi luusyövän takia Liljan ollessa 8-vuotias. Kaksi 

Liisa Lilja
– Matkalla huipulle

Paratriathlonisti Liisa Liljalle urheilu on elämäntapa, työ ja intohimo. 
23-vuotias urheilija nauttii maitohappoja aamupalaksi
ja treenaa ylittääkseen itsensä kerta toisensa jälkeen.

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

vuotta myöhemmin hänen vasen jalkansa jouduttiin 
amputoimaan polven yläpuolelta.

Liikkuminen muuttui, muttei lakannut. Nyt 23-vuoti-
aalla urheilijalla on takanaan useita kotimaisia ja kan-
sainvälisiä kisoja, joista muistoksi on jäänyt muun mu-
assa maailmancupin osakilpailun toinen sija, kaksi 
EM-hopeaa ja MM-kisojen neljäs sija.

Vaikka menestys on kiteytynyt viimeiseen kahteen 
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vuoteen ja näyttää tulleen kuin varkain, Lilja allevii-
vaa, että huipulle matkaaminen on ollut koko elämän 
mittainen projekti.

– Ollessani lukiossa tapasin kämppikseni ovensuus-
sa. He olivat tulossa juhlimasta, minä olin matkalla 
aamutreeneihin, Lilja sanoo.

Huippu-urheilu on kokopäivätyötä
Korkeat tavoitteet ovat vaatineet valintoja. Treenaa-
minen, palautuminen, syöminen ja nukkuminen suo-
ritetaan aikataulun mukaan. Impulsiivisuudelle ei ole 
jätetty tilaa. Treeneihin ei mennä fiilispohjalla vaan 
selkeällä tavoitteella. Liljalle keho on työväline, jonka 
ehdoilla on elettävä.

– Jos treeneissä ei ole mitattavaa tavoitetta, onnis-
tumista ei ole mahdollista todentaa, Lilja toteaa.

Tavoitteellisuus ja se, mitä tapahtuu silloin kun ei 
treenata, ovat asioita, jotka erottavat urheilijan kun-
toilijasta.

– En suhtaudu asioihin vakavasti, mutta olen per-
fektionisti, Lilja sanoo.

Täydellisyydentavoittelu on huippu-urheilijalle niin 
vahvuus kuin heikkous.

– Valmentajan tehtävä on himmailla, jotta kokonai-
suus pysyy tasapainossa. Siinä missä urheilijan tehtä-
vä on tehdä täysillä, valmentajan on katsottava yksit-
täistä suoritusta pidemmälle seuraaviin treeneihin ja 
seuraaviin kisoihin saakka, Lilja selittää.

Liljan mukana treeneissä ja kisoissa kulkee kolme 
jalkaa. Yksi arkeen, yksi juoksuun ja yksi pyöräilyyn. 
Proteesien laatu, jousitus ja istuvuus antavat pohjan 
urheilusuoritukselle, mutta proteesin toimivuus mää-
rittyy yksityiskohtien säätöjen kautta. Pienetkin muu-
tokset voivat merkitä isoja asioita. Säädöillä on mah-
dollista muuttaa esimerkiksi askeleen painopistettä 
sisäsyrjältä ulkosyrjälle ja siten vaikuttaa juoksuasen-
toon ja -tekniikkaan.

– Tärkeintä on, että proteesiin pystyy luottamaan. 
Sitä voi verrata benji-hyppyyn. Hyppääjän on luotet-
tava valjaisiin ja naruun, jotta hän uskaltaa loikata, Lil-
ja kuvailee.

Sen lisäksi, että proteesi istuu ja toimii, se on myös 
saatava päälle ja pois nopeasti. Lilja harjoittelee pro-
teesin vaihtoa päivittäin, sillä se on yksi kisojen her-
kimpiä hetkiä. Käsien täristessä, ihmisten katsoessa 
ja kellon tikittäessä yksinkertaisetkin liikkeet ovat yht-
äkkiä vaikeita.

Muistoja mitalien sijaan
Lapsena aloitettu matkanteko on muuttunut Liljan 
työksi. Vaikka Lilja puhuu tavoitteista unelmien sijaan, 
Lilja elää unelmaansa. Unelmatyö on mahdollistunut 
useiden sponsorisopimusten sekä apurahan avulla.

– Urheilussa ei tapahdu yhden illan ihmeitä, Lilja to-
teaa.

Tänään tehdyn harjoituksen tulokset saattavat nä-
kyä vasta vuosien päästä.

Tärkeintä matkanteossa on urheilun ilon säilyttä-
minen. Vaikka Lilja kuvailee huippu-urheilijan elämää 
tunteiden vuoristoradaksi, ikimuistoiset hetket pais-
tavat pettymyksiä kirkkaammin.

– En sanoisi, että kerään mitaleita, kerään muisto-
ja, Lilja sanoo.

– Aloittaessani juoksemisen 12 vuoden tauon jäl-
keen, tavoitteeni oli löytää juoksemisen tunne. Vaik-
ka työ piti aloittaa alusta, löysin tunteen, jota hain. Se 
tunne pitää minut liikkeessä edelleen, hän jatkaa..

Liisa Lilja
• Syntynyt 26.8.1992 Porissa.
• Asuu Helsingissä.
• Laji: triathlon
• Luokka: PT2
• EM-hopeamitalisti 2015 ja 2016, 
 MM-nelonen 2015.
• Kilpailee mitä todennäköisimmin syyskuussa 
 Rion paralympialaisissa, jossa triathlon on 
 ensimmäistä kertaa lajina.
• Kilpaili ennen triathlonuraansa uinnissa 
 maajoukkuetasolla.

Info
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Teema

T
oni Piispanen vaihtoi pyö-
rätuolirugbyn ratakelauk-
seen vuonna 2010 ja on 
noussut T51-luokan 100 
metrin valtiaaksi kuluvan 

vuosikymmenen aikana.
Kun Piispanen kelasi kesäkuussa 

2015 Sveitsin Arbonissa luokan uu-

Kuin samasta puusta
Pyörätuolirugbytaustaiset ikätoverit Toni Piispanen ja Peter Genyn

kilpailevat Rion paralympialaisissa T51-luokan 100 metrin
ratakelauksen kultamitalista.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: RIKU VALLEALA, BELGIAN PARALYMPIAKOMITEA

deksi maailmanennätykseksi 20,47, 
näytti kaikki olevan valmista uran toi-
sen 100 metrin paralympiakultamita-
lin voittamiseen Riossa syksyllä 2016.

Syksyllä käydyissä MM-kilpailuissa 
Qatarin Dohassa Belgian Peter Genyn 
kuitenkin pääsi yllättämään Piispasen 
100 metrin finaalissa. Piispasen ote 

lipsahti hitusen työntörenkaasta läh-
dössä, eikä voittotaisteluun ollut enää 
asiaa.

– Korkeassa vammaluokassa, jollai-
nen meidän T51 on, virheet näkyvät 
ajallisesti kaikkein vahvimmin. Pieni 
virhe voi näkyä kymmenyksinä loppu-
ajassa, sanoo Piispanen, joka jäi Do-

Toni Piispanen. Peter Genyn.
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han finaalissa Genynistä puoli sekun-
tia (20,93–21,43).

MM-kilpailujen jälkeen Piispanen 
meni leikkaukseen, jossa hänen oi-
kean käden kyynärhermonsa vapau-
tettiin. Vasemmalle kädelle sama oli 
tehty vuotta aikaisemmin.

– Kelaajien tyyppivamma, Piispanen 
toteaa.

Leikkauksen jälkeen Piispasen olka-
pää tulehtui ja se hoidettiin kortiso-
nilla. Harjoituskausi pääsi alkamaan 
kuukauden myöhässä, tammikuun 
puolivälissä. Takaiskun vuoksi Piispa-
nen laittaa kauden kaikki paukut nyt 
vain Rioon, kesällä ei vielä huipputu-
loksia odoteta.

Suomella on kolme ratakelauksen 
100 metrin maailmanennätyksen hal-
tijaa: Piispanen T51-luokassa sekä 
Leo-Pekka Tähti ja Amanda Kota-
ja T54-luokassa. Koko kolmikko joutui 
kuitenkin tyytymään Dohassa hopea-
mitaleihin 100 metrillä.

– Melkein ollaan nyt kaikki suoma-
laiset haastajan asemassa. Se voi so-
pia meille ihan hyvin, tulee ylimääräis-
tä aggressiivisuutta tekemiseen, kun 
haluamme palauttaa meidät sinne, 
mihin kuulutaan, Piispanen pohtii.

Piispasen menestys loi uskoa
Piispasen kanssa Rion kullasta kisaava 
Genyn on taustoiltaan hyvin samankal-
tainen kuin suomalainen kilpaveljen-
sä: molemmat ovat syntyneet vuonna 
1976, molemmat aloittivat pyörätuo-
lirugbyn 90-luvun puolivälissä ja mo-
lemmat siirtyivät 2010-luvulla ratakela-
uksen pariin.

– Mursin jalkani pahasti, eikä se pa-
rantunut kunnolla. Lääkäri sanoi, että 
rugbyn jatkaminen olisi liian riskialtis-
ta. Olin käyttänyt kelaustuolia jo pit-
kään oheisharjoitteluun, ja kun en saa-
nut enää pelata rugbya, päätin kokeilla 
uutta uraa ratakelaajana, Genyn ker-
taa vuonna 2013 tapahtunutta lajin-

Suomella on neljä ratakelaajaa, jotka voi laskea Rion paralympialaisissa mitalisuosikeiksi, kaiken onnistuessa 
jopa kultamitalikandidaateiksi: Leo-Pekka Tähti, Amanda Kotaja, Toni Piispanen ja Henry Manni. Kaikilla 
on kuitenkin luokissaan myös vahvat kilpakumppanit, jotka suomalaisten täytyy voittaa korkeimmalle palkin-
tokorokkeelle noustakseen.

T34: Manni vs. Ktila
Tunisian Walid Ktila on hallinnut jo pitkään T34-luokan kelausmatkoja. Henry Manni kelasi Dohan MM-kil-
pailuissa kolme mitalia. Riossa T34-luokassa kelataan 100 metrillä, jossa Manni oli Dohassa viides sekä 800 
metrillä, jossa hän voitti pronssia.

T51: Piispanen vs. Genyn
Belgian Peter Genyn yllätti hallitsevan paralympiavoittajan Toni Piispasen Dohan MM-kilpailujen 100 metrin 
finaalissa. Tämän lehden painoonmenohetkellä Piispasella oli kuitenkin hallussaan maailmanennätys 20,47. 
Ajat Dohan finaalissa: Genyn 20,93–Piispanen 21,43.

T54: Tähti vs. Liu
Kiinalainen Yang Liu kilpailee säästeliäästi, joten Leo-Pekka Tähti kohdannee hänet seuraavan kerran vasta 
Rion finaalissa. Dohan MM-kilpailuissa Liu kelasi satasen mestariksi huippuajalla 13,77 ennen Tähteä (13,84). 
Tähden maailmanennätys Lontoon paralympialaisista on 13,63.

T54: Kotaja vs. Liu
Amanda Kotaja voitti Dohassa 200 metrin MM-kultaa, mutta laji ei kuulu Rion paralympiaohjelmaan. Satasel-
la Kiinan Wenjun Liu (16,08) voitti Dohassa Kotajan (16,32), vaikka suomalainen lähti kisaan tuoreena maail-
manennätysnaisena kelattuaan kesällä Arbonissa ajan 15,64.

vaihtoaan.
– Tunsin Tonin hyvin rugbyn parista 

ja tiesin, että olimme rugbytuoleilla ol-
leet kutakuinkin yhtä nopeita. Hänen 
menestyksensä sai minut uskomaan, 
että voisin pärjätä ratakelauksessa, 
hän jatkaa.

Piispanen ja Genyn olivat molemmat 
rugbyuransa alkuvaiheissa luokituksel-
taan 2,0 pisteen pelaajia, ja molempien 
luokitus tippui ajan myötä 1,5:een.

– Peter on sellainen tyypillinen pitkä-
kätinen kelaaja, eli vahvimmat ominai-
suudet tulevat kiihdytyksen puolivä-
lissä. Ensimmäiset 20 metriä eivät ole 
hänen vahvinta aluettaan, joskin MM-
kilpailuissa kiihdytysvaihekin sujui hä-
neltä hyvin, Piispanen selvittää.

– Moni T51-tetraluokan ratakelaa-
ja on aiemmin pelannut rugbya. Se 
kehittää samoja ominaisuuksia, joita 
tarvitaan ratakelauksessa. Se on älyt-
tömän hyvä pohja sprinttilajeihin, Piis-
panen sanoo..

Kultamitalit kovan työn takana
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Millaiset ovat ensimmäiset 
muistikuvasi maalipallosta?

Mikä olisi ollut urheilulajisi, 
jos se ei olisi maalipallo?

Mitkä ovat vahvuutesi 
maalipalloilijana?

Mikä on roolisi 
maajoukkueessa?

Millainen on
kolmikkonne työnjako?

Mikä on kolmikkonne 
menestyksen salaisuus?

Kuka on tällä hetkellä maailman 
paras maalipalloilija?

Aivot, sydän 
ja selkäranka
Petri Posio, Erkki Miinala ja Jarno Mattila 
muodostavat 2010-luvun mitalirikkaimman 
maalipallokolmikon maailmassa. Kun Suomen 
maalipallojoukkue puolustaa syyskuussa Rio de 
Janeiron paralympialaisissa kultaa, on menestys 
pitkälti kiinni tämän kolmikon yhteispelin 
toimivuudesta.
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: ANTERO AALTONEN

Petri Posio, 33
- Kotoisin Rovaniemeltä
- Asuu Kouvolassa
- Työskentelee hierojana

Nuorten näkövammaisten kesäleirillä, varmaan olen noin 
11 vuoden ikäinen ollut. Sen verran olen pallohullu ollut 
aina, että innostus oli kova heti ensi kokeilun jälkeen.

Hiihto.

Pelinlukutaito ja monipuolisuus.

Olen joukkueen kapteeni, joka rytmittää peliä. Luen vas-
tustajan vahvuuksia ja heikkouksia ja pyrin ohjaamaan 
omaa pelaamistamme sen mukaan.

Jarno (Mattila) on rauhallinen, tarkka puurtaja, joka tekee 
viileästi maaleja. Eki (Miinala) on joukkueen sydän, enem-
män tunnepelaaja, jolla tietysti sentterinä on iso rooli 
puolustuksessa.

Sen kun tietäisi, niin se olisi helppo siirtää seuraaville. 
Kaikissa joukkueissa kaikki osaavat heittää ja puolustaa. 
Me olemme keskenämme erilaisia pelaajia, jotka kunnioi-
tamme toistemme tekemistä ja pystymme tukemaan toi-
nen toisiamme vahvuuksillamme. Keskinäinen kemiam-
me on ehkä se suurin syy.

Jarno Mattila. 
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Erkki Miinala, 29
- Kotoisin Kemistä
- Asuu Espoossa
- Työskentelee litteroijana

7-vuotiaana pääsin Jyväskylän näkövammaisten koululla 
kokeilemaan lajia jollain kevyellä pallolla. Into oli silloin 
jo valtava heittää palloa ja keskittyä kuuntelemaan sen 
liikkeitä.

Voimanosto.

Nopeus, heittokestävyys, keskittymiskyky, mentaalinen 
vahvuus.

Olen sytyttäjä, tunnepelaaja. Toiset ovat analyyttisiä jär-
jellä ajattelijoita, minä olen tavallaan sydän, joka pump-
paa siinä keskellä sentterin paikalla.

Pete (Posio) on aivot. Hän johtaa peliä ja antaa neuvoja. 
Jalla (Mattila) on pelaaja, joka parhaimmillaan toteuttaa 
täydellisesti meidän pelin ideaa.

Yhteisen pelifilosofian noudattaminen. Kun pystymme 
pitämään siitä kiinni, voitamme. Juttelemme hyvin pal-
jon keskenämme erilaisista tilanteista, jotta osaamme 
kentällä reagoida oikein.

Jarno Mattila.

Jarno Mattila, 31
- Kotoisin Rovaniemeltä
- Asuu Espoossa
- Työskentelee hierojana

10-vuotiaana Jyväskylän näkövammaisten koulun tukijak-
solla tutustuin ensimmäisen kerran. Tykkäsin lajista heti, 
ja myöhemmin Kuortaneella Futuuri-kisoissa (nykyiset Ju-
nior Games -kisat toim. huom.), kun huomasi pärjäävän-
säkin, niin kiinnostus vain kasvoi, vaikken maajoukkueu-
raa osannutkaan ajatella.

Joukkuelajit kiinnostivat eniten, mutta judo ehkä näistä 
näkövammaislajeista.

Varmuus ja kokemus alkavat olla vahvuuksia. Puolustus-
peli on ollut ominaisuus, jonka avulla olen pärjännyt alus-
ta saakka.

Olen sellainen selkärankapelaaja, joka peruspelillä pitää 
joukkuetta pystyssä ja tarvittaessa kykenee ratkaisemaankin.

Pete on joukkueen luovat aivot. Eki on enemmän tunnepe-
laaja, joka on parhaimmillaan aivan liekeissä. Minä olen rau-
hallinen peruspelaaja näiden kahden taiteilijasielun vieressä.

Kaiken taustalla on meidän jokaisen kova rakkaus lajiin. 
Keskustelemme paljon asioista ja mietimme konsteja, joil-
la voitetaan. Uskon, että mietimme peliä enemmän kuin 
monet muut joukkueet.

Parasta kokonaisvaltaista pelaajaa on vaikea sanoa, mut-
ta hyökkäyspäässä parhaana pidän Liettuan Genrik Pav-
liukianeciä.
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MIIKA HONKANEN on maalipalloilija, joka kertoo tämän vuoden lehdissä
kolumnipalstallaan omasta ja joukkueensa paralympiavuodesta.

Kolumni

Maalipalloilijat maailmalla

K
evät on sisältänyt itselleni 
ja maalipallomaajoukkueel-
le runsaasti leiritystä ja tur-
nauksia niin Suomessa kuin 
maailmallakin.

Maajoukkue on kevätkauden aika-
na leireillyt ja kilpaillut runsaasti vaihte-
levin menestyksin tuloksellisesti, mut-
ta kehittyen joukkueen sisällä sitäkin 
enemmän. Vuoden ensimmäinen tur-
naus oli tammikuun Pajulahti Games, 
jossa Suomi sijoittui vasta viidennek-
si. Maaliskuussa Kanadan Grand Slam 
-turnauksessa Suomen miehet taas ot-
tivat kirkkaimman mitalin ja toivat voit-
torahat Suomeen maailman ensim-
mäisestä rahapalkinnoin varustetusta 
maalipalloturnauksesta. Toukokuussa 
pelatuissa Rion esikisoissa Suomi otti 
pronssisen mitalin. Osallistujat olivat 
vuoden 2014 MM-kisojen neljä parasta, 
eli taso oli huikaiseva.

Tuloksellisesti tilanne on siis näyttä-
nyt ehkä epävakaalta ja jopa Suomen 
totuttuun tasoon nähden heikommal-
ta, mutta kokonaiskuvaa katsoessa ol-

laan menossa hyvään suuntaan. Tee-
mana onkin ollut kevään aikana laajan 
pelaajamateriaalin peluuttaminen eri-
laisin kokoonpanoin, minkä ovat var-
masti huomanneet kaikki joukkuet-
ta seuraavat fanit. Tämä tuo tietenkin 
vaihtelevuutta menestykseen, mutta 
kokoonpanojen testaus ja kehittäminen 
on välttämätöntä valmistautuessa koh-
ti Rioa.

Kokonaiskuvaa jos katsoo, niin voi 
huomata kehityskaaren tammikuun 
Pajulahden turnauksen ja toukokuun 
esikisojen välillä olevan huomattava. 
Materiaali on selkeästi laajentunut ja 
kehittynyt. Tuloksellisesti joukkueen 
taso on vain ”naksun” päässä maailman 
huipusta. Luottavaisin mielin siis men-
nään kohti Rioa ja pidetään hyvä mei-
ninki pelissä!

Henkilökohtaisella tasolla valmistau-
tuminen ja kehittyminen on ollut onnis-
tunutta ja opettavaista niin pelikentäl-
lä kuin sen ulkopuolellakin. Pelikentällä 
suurimpana kehityskohteena on ollut 
hyökkäystaidon ja -identiteetin kehit-

täminen. Hyökkäysteho, eli maalinte-
ko, on ollut minulle tähän asti heikkous, 
kun taas puolustus on ollut selkeä vah-
vuus. Sentteripelaajana pelatessa pää-
paino onkin luonnollisesti puolustuk-
sessa, mutta seuraava askel pelilliselle 
kehittymiselleni olisi maalien tekemi-
nen joukkueen auttamiseksi. Jos viime 
vuoden EM-kisoissa ylitin itseni sentteri-
nä ja nousin EM-tason pelaajaksi hyväl-
lä puolustuksella, niin olisiko tämä vuosi 
sitten se, jolloin nousen maailman hui-
pulle hyökkäyksen avulla? Mikäli arvioin 
sitä työn, tahdon ja motivaation kautta, 
niin en näe siihen mitään estettä, sillä 
nälkä kehittyä on miehellä ainakin kova.

Harjoittelu jatkuu kovana ja kesän ai-
kana annetaan vielä viimeiset näytöt 
pelaajavalintoja varten. Muutan opis-
kelupaikkakunnaltani Lahdesta takaisin 
pääkaupunkiseudulle, mikä helpottaa 
ja monipuolistaa harjoittelua. Tämän 
kehityksen lisäksi resursoin opiskelun 
minimiin, jotta valmistautuminen kisoi-
hin on optimaalisinta. Hieno kesä siis 
tulossa!
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R
ima järjestelyissä on ase-
tettu Lontoon 2012 kiso-
jen jälkeen todella korke-
alle. Riossa tavoitellaan 
uutta lipunmyyntiennä-

tystä ja kisat näkyvät ympäri maail-
man useammassa maassa kuin Lon-
toon kisat.

Rion kisojen onnistumisen kannalta 
kriittisin tekijä tulee olemaan julkisen 
liikenteen sujuvuus. Tähän on varau-
duttu rakentamalla uusia metrolin-
joja, rautateitä ja bussireittejä, jotka 
tuovat helpotusta liikkumiseen myös 
kisojen jälkeen. Kisojen turvallisuu-
teen tullaan myös kiinnittämään eri-
tyistä huomiota laajan viranomaisyh-
teistyön avulla.

Suomessa Rion kisoihin valmistautu-
misessa on otettu uusia askelia Olym-
piakomitean Huippu-urheiluyksikön 
kisatiimin kanssa tehtävän yhteistyön 
kautta. Suurin muutos näkyy toimen-
piteissä, jotka edesauttavat olympia- 
ja paralympiajoukkueen teknistä val-
mistelua sekä esimerkiksi viestinnän 
ja terveydenhuollon välistä yhteistyö-
tä.

Myös Pohjoismaat jatkavat Sotshin 
kisoista saatujen hyvien kokemusten 
myötä keskinäistä yhteistyötä niin ki-

Rio vastaa
Lontoon haasteeseen

Olympialaiset ja paralympialaiset järjestetään ensimmäistä kertaa Etelä-
Amerikassa, Brasilian Rio de Janeirossa. Paralympialaisissa kilpaillaan 7.–18.9.

TEKSTI JA KUVA: LEENA KUMMU

soja ennen kuin niiden aikanakin tee-
malla ”5 Nations 1 Team” (5 maata, 1 
joukkue). Pohjoismaat asuvat kisaky-
lässä samassa talossa jakaen tiettyjä 
yhteisiä tiloja sekä tietotaitoa esimer-
kiksi lääkäreiden kesken.

Miten pysyt Rion sykkeessä?
Yle Urheilu on paralympiajoukkueen 
tärkein mediakumppani Rion para-
lympialaisten aikana. Kolme toimitta-
jaa ja kuvaajaa seuraavat joukkueen 
edesottamuksia. 

Suurin osa suomalaisten suorituk-
sista nähdään reaaliajassa Yle Aree-
nan kautta. Lisäksi TV2 lähettää aa-
muisin ja iltaisin koosteet päivän ja 
yön tapahtumista. Kaikkiaan Yle näyt-
tää paralympialaisia television puolel-
la 72 tuntia, mikä on moninkertainen 
määrä Lontoon kisoihin verrattuna.

Riossa kello on kuusi tuntia Suomen 

aikaa jäljessä, mikä kysyy kannatta-
jajoukoilta valvomiskykyä. Iltafinaa-
lit esimerkiksi yleisurheilussa alkavat 
puolenyön aikaan Suomessa.

Sosiaalinen media tarjoaa paralym-
piauutisia joka tuutista. Paralympia-
joukkueen Twitter-tili seuraa kisata-
pahtumia live-tweetein, Facebookiin 
kerätään kuvia, videoita ja komment-
teja, Instagramiin puolestaan tarinaa 
kuvien kautta.

Some-tilejä kannattaa alkaa seurata 
jo hyvissä ajoin, sillä esimerkiksi Insta-
gramissa kuvia jakavat vuoroviikoin 
paralympialaisiin valmistautuvat ur-
heilijat H-hetkeen saakka. Lisäksi mo-
nella paralympiaurheilijalla on omat 
henkilökohtaiset urheilijafanisivut Fa-
cebookissa ja Instagramissa.

Kattava paralympialaisinfo sekä lista 
urheilijoiden sivuista löytyy osoittees-
ta: www.sport.fi/paralympialaiset.

Paralympialaisten avajaiset ja päättäjäiset järjestetään tarunhohtoisella Maracana-
stadionilla.

Info
Some-tilit
Instagram: FinnParalympic
Twitter: @FinnParalympic
Facebook: Paralympiaurheilu

Kolumni
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T
uija Helander on yksi suo-
malaisen yleisurheiluhis-
torian lupaavimmista ur-
heilijoista. Vuoden 1987 
Rooman MM-kilpailuissa 

hän juoksi 400 metrin aitajuoksussa 

Uudelleensyntynyt 
urheilija

Entinen huippuyleisurheilija Tuija Helander teki paluun
urheilun ilon alkulähteille keuhkojensiirron jälkeen.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: NINA JAKONEN, LAURI JAAKKOLA

viidenneksi ajalla 54,62. Aika on Suo-
men ennätys, joka täyttää tänä kesä-
nä 29 vuotta.

Helander oli ennätysjuoksunsa ai-
kaan 26-vuotias, urheilija parhaassa 
iässä, mutta keuhko-ongelmat varjos-

tivat jo juoksu-uraa. Vuotta aiemmin 
hänen vasemmassa keuhkossaan oli 
todettu ilmarinta ja keuhko oli leikat-
tu.

Soulin olympiavuonna 1988 ilma-
rinta iski oikeaan keuhkoon, ja sen 

Tuija Helander on 
saanut tottua kor-
keimmalla korok-
keella seisomiseen 
elinsiirtourheilukil-
pailuissa. Kuva Göte-
borgin MM-kilpailuis-
ta vuodelta 2011.
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jälkeen paluu huipulle ei enää onnis-
tunut. Helander päätti arvokilpailu-
uransa Splitin EM-kilpailuihin 1990.

– Yritin roikkua vielä urheilussa mu-
kana, mutta ei siitä tullut mitään. 
Vuonna 1992 minulla diagnosoitiin 
LAM, Helander kertoo.

LAM eli lymfangioleiomyomatoosi 
on harvinainen etenevä keuhkosaira-
us. Se vei Helanderilta mahdollisuu-
den edes etäisesti liikuntaa muistutta-
vaan toimintaan.

– Huippu-urheilusta luopuminen oli 
lopulta helpompaa kuin sen hyväk-
syminen, että ei enää voi juosta edes 
ihan hiljaa, Helander toteaa.

– Toisaalta sairauden myötä huoma-
sin, että maailmassa on hirveästi mui-
takin mielenkiintoisia asioita kuin ur-
heilu ja liikunta. Aloitin muun muassa 
valokuvauksen, hän sanoo.

Urheilu vei uudestaan mukanaan
LAMista ei parannuta. Ainoa mahdol-
lisuus oli keuhkojensiirto. Helanderin 
tila heikkeni ja hänet asetettiin keuh-
konsiirtolistalle keväällä 1999. Loka-
kuussa 2000 hän sai uudet keuhkot.

– Olin sanonut aiemmin, että jos 
saan siirron, niin en varmasti lähde 
mukaan elinsiirtourheiluun. Annas 
olla, kun taas pystyin aloittamaan liik-
kumisen, niin löysin nopeasti itseni ur-
heilemasta, Helander naurahtaa.

– Oli niin paljon ovia, jotka olivat sul-
keutuneet, asioita, joista luulin jou-
tuneeni lopullisesti luopumaan. Kun 
ne ovet keuhkojensiirron myötä taas 
avautuivat, tuli kiire juosta niistä kai-
kista sisään, hän toteaa.

Helander osallistui ensimmäisiin 
elinsiirron saaneiden yleisurheilun 
SM-kilpailuihinsa Espoossa 2001. Sil-
loin lajina oli ratakävely, sillä Helan-
derin kunto ei antanut vielä muuhun 
myötä.

– Minulla meni siihen 33 minuuttia. 
Ajattelin, että täytyy äkkiä päästä ta-
kaisin pikajuoksuun, Helander sanoo.

Sittemmin lajirepertuaari on kasva-
nut. Vantaalla 10.–17.7. järjestettävissä 
elinsiirron saaneiden EM-kilpailuissa 
Helander osallistuu maastojuoksuun 
(osin kävellen), lentopalloon, sulka-
palloon, korkeushyppyyn, 100 metril-

le, 200 metrille, kuulantyöntöön ja pi-
kaviestiin.

Paineista vapaata urheilua
Keuhkojensiirron jälkeen, hyljinnänesto-
lääkityksen ollessa voimakkaimmillaan, 
Helander painoi vain 44 kiloa. Huippu-
urheiluaikana hänen normaalipainonsa 
oli ollut 57–58 kiloa.

Keväällä 2002 Helander pystyi luo-
pumaan kortisonilääkityksestä ja li-
hasvoimat alkoivat palata. Kesällä hän 

 “Oli niin paljon 
ovia, jotka olivat 

sulkeutuneet, 
asioita, joista 

luulin joutuneeni 
lopullisesti 

luopumaan.”

osallistui ensimmäisiin Sydän- ja keuh-
kosiirrokkaiden EM-kilpailuihin Itävallan 
Klagenfurtissa.

Vanha huippu-urheilija alkoi heräillä 
Helanderin sisällä. Hän alkoi asettaa it-
selleen tavoitteita.

– Alkuun se oli hienoa, kun omat en-
nätykset paukkuivat rikki koko ajan. Toi-
saalta elinsiirron saaneiden kisoissa olin 
ainoa entinen huippu-urheilija, joten 
muista kilpailijoista ei oikein saanut vas-
tusta, Helander toteaa.

Elinsiirtourheilijana Helander on si-
säistänyt entistä vahvemmin oman it-
sensä haastamisen merkityksen. Jokai-
nen elinsiirron saanut henkilö on oma 
erillistapauksensa. Vertailu esimerkiksi 
kahden saman ikäisen sydämensiirron 
saaneen henkilön urheilutulosten välillä 
on hedelmätöntä, jos toinen on sairasta-
nut koko elämänsä ennen siirtoa ja toi-
nen saanut uuden sydämen nopean sai-
rastumisen jälkeen.

– Elinsiirtourheilu on ollut minulle kuin 
paluuta lapsuuden painevapaaseen, iloi-
seen urheilemiseen. Kaikki me olemme 
selvinneet hengissä, eivätkä turhanpäi-
väiset suorituspaineet hetkauta, Helan-
der selvittää.

Keuhkonsiirron jälkeen Helander pa-
lasi melko pian myös urheiluseuratoi-
mintaan. Hän ryhtyi valmentamaan 
kasvattajaseuransa Euran Raikun tyttö-
juoksijoita.

– Heistä kahta valmennan vieläkin. 
He olivat 9-vuotiaita, kun aloitimme, ja 
22-vuotiaita nyt, Helander kertoo.

Helander antaa valmennustukea 
myös elinsiirtourheilijoille.

– Ihan viime vuosina on tullut entis-
tä enemmän nuoria elinsiirron saaneita 
urheilijoita, jotka haluavat harjoitella ta-
voitteellisesti, Helander iloitsee ja lisää 
Vantaan kisojen selvästi kasvattaneen 
innostusta urheiluun siirron saaneiden 
keskuudessa.

Helander on perustanut myös Juokse 
henkesi edestä ry:n, jonka juoksukou-
luissa kaikkien lajien kaikkien ikäisille 
harrastajille opetetaan juoksutekniikkaa.

– Olin aivan kauhuissani, kun kuulin 
jostain uutisista, että päiväkoti-ikäiset ja 
ekaluokkalaiset lapset eivät osaa enää 
juosta, Helander kertoo syistään perus-
taa oma juoksukoulu..
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– Vuonna 2008 järjestettiin elinsiir-
tourheilun talvilajien MM-kisat Rova-
niemellä. Ilmoittauduin mukaan va-
paaehtoiseksi autonkuljettajaksi ja 
sitä kautta pääsin elinsiirtourheiluvä-
en kanssa tekemisiin. Toisena auton-
kuljettajana talvikisoissa oli sydämen-
siirron saanut Antero Pohjonen, joka 
on monien MM-kesäkisojen konkari. 
Kotiin palatessa juttelin bussissa myös 
Veijo Uotisen kanssa seuraavan 
kesän MM-kisoista Australiassa.

Ajatus osallistumisesta urheili-
jana jäi kytemään munuaisensiir-
ron saaneen Rautiaisen mieleen. 
Syntyi päätös lähteä Australian 
MM-kisoihin keilaamaan. Hän to-
teaakin löytäneensä itsestään ur-
heilijan 54-vuotiaana.

– Keilailun parissa ikimuistoi-
sin kokemukseni on parikeilai-
lu Australian MM-kisoissa Joni 
Jatkosen kanssa. Sijoituimme 
pronssille. Se oli upea yllätys, 
koska emme odottaneet mitään. 
Petankissa taas tulee mieleen pa-
rikisa Hannu Ouvisen kanssa 
Dublinin EM-kisoissa 2010. Pu-
dotimme rennolla fiiliksellä kaik-
ki muut kelkasta ja veimme EM-
kullan.

– On mielettömän upeaa kil-
pailla elinsiirron saaneiden EM-
kilpailuissa Vantaalla. Tarkoitus 
on nyt alkukesän aikana lähestul-
koon ”asua” keilahallilla ja treena-
ta ainakin 2–3 kertaa viikossa.

OIavi Rautiainen
nauttii keilailukesästä

ja EM-kotikisoista
Joskus kansainvälinen urheilu-ura alkaa vapaaehtoistoiminnan kautta. 

Olavi Rautiainen jäi työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2004 
ja ryhtyi heti selvittämään, olisiko tarjolla vapaaehtoistöitä urheilun 

ja erityisesti Suomessa järjestettävien kansainvälisten arvokisojen parissa.

TEKSTI: HANNES PENTTILÄ KUVA: NINA JAKONEN

Rautiainen kertoo kuluneen vuoden 
olleen rikkonainen. Häneltä löydettiin 
noin vuosi sitten imusolmukesyöpä 
vatsasta. Sitä hoidettiin leikkaamalla 
ja sytostaateilla, minkä vuoksi urhei-
leminen jäi vähemmälle. Hän näkee, 
että osasyynä syövästä toipumiselle 
oli säännöllisesti harrastettu liikunta, 
vaikka hän ei koekaan olevansa kun-
toiluhullu.

Ennen vuoden 2009 Australian ar-
vokisoja Rautiainen oli keilannut vain 
oman potilasyhdistyksensä mesta-
ruuskisoissa. Häntä viehätti ajatus ki-
saamisesta vertaisten kanssa myös 
kansainvälisissä ympyröissä.

– Uusiin ihmisiin tutustuminen on 
aina hienoa. Lisäksi kilpailun jännitys 
ja se valtava me-henki teki suuren vai-
kutuksen, kertaa hän kokemuksiaan 

Australiasta.
Rautiainen näkee urheiluhar-

rastuksen vaikuttavan sekä hen-
kiseen että fyysiseen hyvin-
vointiin. Vuonna 1976 saadun 
ensimmäisen munuaissiirteen 
jälkeen kertyneitä liikakiloja hän 
pudotti uimalla.

– Liikunnan merkityksen huo-
masi hyvin, kun kolmen kuukau-
den aikana uin joka viikko kak-
si kilometriä, kahdesti viikossa. 
Näin pudotin noin kymmenen ki-
loa.

Oman potilasryhmän kans-
sa harrastamisessa parasta ovat 
säännölliset tapaamiset.

– Kyllähän liikunta ja sen myö-
tä saadut kaverit tuovat sisältöä 
elämään. Keilatessa tai petank-
kikuulaa viskellessä tulee helpos-
ti vaihdettua kuulumisia. Olen 
viime aikoina saanut myös hou-
kuteltua monia uusia ihmisiä ko-
keilemaan keilailua ja petankkia – 
ja jopa lähtemään mukaan kesän 
EM-kisoihin Vantaalle..Olavi Rautiainen.
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– Kuulin Tuija Helanderin tarinan. 
Hänen esimerkkinsä elinsiirron jäl-
keen innosti minutkin mukaan urhei-
lemaan. Olinhan harrastanut eri ur-
heilulajeja jo ennen siirtoa.

Soppi kertoo, että vuoden 2011 Gö-
teborgin MM-kilpailut olivat luonteva 
tapahtuma, sillä kaikki elinsiirtourhei-
lijat kilpailivat yhdessä – siirtotyypistä 
riippumatta. Göteborgin jälkeen hän 
osallistui EM-kilpailuihin, joiden järjes-
telyt olivat hänelle yllätys.

– Kaikille yhteisten MM-kisojen jäl-
keen ilmoittauduin EM-kisoihin ja tun-
tui käsittämättömältä huomata, että 
vain sydän- ja keuhkosiirrokkaat kil-
pailivat keskenään. Toisaalta minusta 
oli myös outoa, että sydän- ja keuhko-
siirrokkaat voivat kilpailla EM-tasol-
la elinsiirron saaneiden ja dialyysissä 
olevien kilpailuissa, mutta päinvastoin 
kilpaileminen ei tietenkään onnistu. 
EM-kilpailujen kahtiajakoa on siis vai-
kea ymmärtää. Minusta olisi hyvä, jos 
elinsiirtourheiluväki saisi yhdistettyä 
voimansa EM-tasollakin, Soppi sanoo.

Hän näkeekin, että tulevaisuudes-
sa elinsiirtourheilijoiden EM-kilpailut 
voisivat olla yksi ja yhteinen urheiluta-
pahtuma kaikille urheilijoille.

– Esimerkiksi pituushypyssä kaik-
kien siirtoryhmien edustajat voisivat 
mielestäni kilpailla yhdessä.

”Uskon EM-kisojen lisäävän 
ihmisten tietoisuutta 
elinluovutuksesta”

Jaana Soppi on Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n ensimmäinen 
varapuheenjohtaja ja elinsiirtourheilun arvokisakävijä sekä EM- että MM-tasolla. 

Alun perin ajatus elinsiirtourheilun arvokisoihin lähtemisestä syntyi
SYKE ry:n kautta – erään urheilijan tarina sai kilpailukipinän syttymään.

TEKSTI: HANNES PENTTILÄ KUVA: ANSSI WALTA

Jaana Soppi (5. vasemmalta) suosii ur-
heilu- ja liikuntatoimintaa, jossa eri elin-
siirtoryhmät ovat yhdessä, kuten tässä 
Pajulahden liikuntaleirillä.

Soppi toivoo ennen kaikkea, että 
suurelle yleisölle välittyisi mielikuva ai-
dosta urheilusta Vantaan EM-kilpailu-
jen myötä.

– Olemme niin sanotusti tavallisia 
kansalaisia, jotka ovat vain saaneet 
toisen mahdollisuuden elämään ja ur-
heiluun. Olisi tärkeää jakaa tietoa elin-
luovutuksista ja elinluovutuskorteista 
suurelle yleisölle. Uskon, että tulevat 
EM-kisat pystyvät lisäämään tavallis-
ten ihmisten tietoisuutta elinluovutuk-
sesta ja -siirroista. Haluaisin näyttää 
ihmisille, että 100 metrin juoksu Van-
taan EM-kisoissa ei ole todellakaan 
pelkkää kävelyä.

Aiemmissa EM-kilpailuissa on So-

pin mukaan ollut myös paljon hyvää. 
Esimerkkinä Soppi mainitsee vuoden 
2014 Vilnan EM-kilpailut, joissa pienel-
tä vaikuttavat mutta urheilijalle erit-
täin tärkeät asiat oli huomioitu pituus-
hypyn suorituspaikalla.

– Mielestäni Vilnan EM-kilpailujen 
järjestelyissä oli onnistuttu erittäin hy-
vin urheilijoiden näkökulmasta – koin 
itseni siellä ennen kaikkea urheilijak-
si. Pituushypyssä saimme esimerkik-
si tuulilukemat käyttöömme. Palkinto-
ja olivat puolestaan jakamassa entiset 
olympiavoittajat. Mielestäni on tärke-
ää, että meitä kohdellaan arvokisoissa 
nimenomaan urheilijoina ja tavallisina 
ihmisinä, Soppi toteaa..
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– Symposion avauspuheenvuorossa 
on tärkeää puhua nimenomaan sen 
osallistujille. Uskon, että liikunnan 
merkitys on monelle heistä selvä jut-
tu. Oman urani aikana tietoisuus lii-
kunnan positiivisista vaikutuksista on 
kasvanut merkittävästi, sanoo Höcker-
stedt, joka jäi vuosikymmenen vaih-
teessa eläkkeelle Helsingin yliopis-
tollisen keskussairaalan elinsiirto- ja 
maksakirurgian ylilääkärin tehtävistä 
ja toimii nykyään Scandiatransplantin 
puheenjohtajana.

Höckerstedt näkee, että tiedeyhtei-
söllä on velvollisuus erottaa fiktio ja 
fakta toisistaan.

– Yksi haastava asia on viime vuo-
sien aikana kasvanut väärän tiedon 
määrä elintapoihin ja liikuntaan liitty-
en. Olen maksakirurgina puhunut ni-
menomaan ravintolisien ja niin kut-
suttujen luontaistuotteiden vaaroista. 
Ihmiset lähtevät muotijuttuihin mu-
kaan, eivätkä ota selvää, onko tuottei-
den vaikutuksia tutkittu.

Vähintään arkiliikuntaa
Höckerstedt tietää, että liikunnalla on 
suuri merkitys sekä ennen elinsiirtoa 
että sen jälkeen.

– Mikä tahansa liikuntamuoto on pa-
rempi vaihtoehto kuin sohvalle jäämi-
nen. Kirurgina näen, että ihmisten olisi 

”Vaatimus normaalista 
elämästä

on täysin oikeutettu”
Professori Krister Höckerstedt osallistuu puhujana

Elinsiirtoliikunnan symposioon heinäkuussa.
Symposio on osa kansainvälistä elinsiirtoliikunnan tapahtumaviikkoa 10.–17.7.

TEKSTI: HANNES PENTTILÄ KUVAT: HANNES PENTTILÄ , LAURI JAAKKOLA

tärkeää pitää itsensä kunnossa elin-
siirtoa odottaessa. Leikkaus voi tapah-
tua viikon sisällä tai vasta pidemmän 
ajan kuluttua.

– Siirron jälkeen potilaan tulisi olla jo 
valmiiksi tietoinen liikunnan hyödyis-
tä. Liikkumista kannattaa lisätä askel 
kerrallaan. Arkiliikunta on pienin mah-
dollinen taso, jolle ihminen pitäisi saa-
da.

Suomessa on tehty paljon pitkän ai-
kavälin elämänlaatututkimusta. Elin-
siirron saaneen henkilön elämänlaatu 
ei keskimäärin eroa muusta väestöstä.

– Normaalin elämän vaatimus on 
täysin oikeutettu – tätä elinsiirron saa-
nut henkilö saa haluta. Sen saavutta-
miseen tulisikin koko elinsiirtotoimin-
nan tähdätä.

Squashin avulla piireihin
Höckerstedt aloitti uransa 70-luvun 
alussa. Tuolloin elinsiirtoa odottaville 
tai siirteen jo saaneille ei puhuttu pal-
jonkaan liikunnan merkityksestä. Mu-
nuaissiirtoja tehtiin jo tuolloin, dialyy-
sitoiminta oli heikolla tolalla. Potilaat 
olivat usein huonokuntoisia.

– Rupesin tutkimaan erityisesti mak-
saa ja erikoistuin gastrokirurgiksi. 
Maksa oli tuolloin tabu: potilasta lei-
kattaessa piti varoa maksaa, koska se 
alkoi vuotaa hyvin herkästi. Laborato-

rio-olosuhteissa selvitimme kuitenkin 
useiden vuosien ajan maksan kesto-
kyvyn rajoja.

Höckertstedt urheilee myös itse. 
Squashin kautta hän tutustui elinsiir-
tokirurgian pioneeriin Roy Calneen. 
He kohtasivat Suomessa vuonna 
1978. Calne oli käymässä Kirurgipäivil-

Krister Höckerstedt.
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lä – ja tahtoi pelata squashia. Höcker-
stedt sai soiton ja suostui otteluun, 
jonka Calne voitti selvästi.

– Vuonna 1979 väitöskirjani mak-
san hapetuksesta oli valmis. Sama-
na vuonna osallistuin elinsiirtokong-
ressiin Barcelonassa. Pelasimme taas 
Calnen kanssa. Tämän jälkeen otin 
häneen yhteyttä ja kysyin mahdolli-
suudesta päästä Cambridgeen seu-
raamaan hänen työtään, johon hän 
suostui. Siitä lähtien olemme pelan-
neet säännöllisesti yhdessä ja kiertä-
neet kongresseissa maailmalla.

Kuntoutuksen vaatimustaso 
kasvaa
Elinsiirtotoiminnan tulevaisuudennä-
kymistä Höckerstedtillä on selvä näke-
mys.

– Tulevaisuudessa ihmiset vaativat 
enemmän elinsiirron jälkeiseltä kun-
toutukselta. Ihmisten korkea vaati-
mustaso voi myös johtaa siihen, että 
kuntoutuksen laatuun kiinnitetään 

Elinsiirron saaneita urheilijoita Vantaan EM-kilpailujen valmistautumisleirillä Liikuntakeskus Pajulahdessa.

Elinsiirtoliikunnan työpajat ja symposio

Info

enemmän huomiota – nimenomaan 
positiivisella tavalla.

– Pääasia on keskustella jokaisen 
henkilön kanssa juuri hänen lähtökoh-
distaan ja toisaalta mahdollisuuksis-
taan. On mahdollista, että Suomessa 
mennään enemmän amerikkalaiseen 
malliin, jossa potilas pettyy hoidon tu-
loksiin ja tämän jälkeen hänen juris-
tinsa hoitaa asioita. Olisi tärkeä kirja-

ta ylös kaikki sovitut asiat ja päätökset, 
jotta ei synny epäselvyyksiä jälkikä-
teen.

Lopuksi hän toteaa, että liikunta tar-
koittaa eri asioita eri ihmisille.

– Liikunta ymmärretään eri tavoin. 
Jollekin 15 minuutin kävely on liikun-
taa. Toisaalta ne, jotka liikkuvat lap-
sesta pitäen, liikkuvat vaikka mikä oli-
si, Höckerstedt muistuttaa..

Vantaalla 10.–17.7. järjestettävän 
Elinsiirtoliikunnan viikon yhtey-
dessä järjestetään elinsiirtoliikun-
nan työpajat (12.–13.7.) ja symposio 
(14.–15.7.) Vantaan Rantasipi Airport 
Congress Centerissä.

Ilman majoitusta symposioon osal-
listuminen on maksutonta. Ilmoit-

tautuminen on auki 22.6. saakka 
osoitteessa www.vantaa2016.fi. 
Ilmoittautumisen yhteydessä voi 
halutessaan ottaa ateriakortteja työ-
pajojen ja symposion yhteyteen (15 
euroa/ateria).

Lisätiedot työpajoista ja symposios-
ta: www.vantaa2016.fi



26

E
M-kilpailut ovat 14 lajin mo-
nilajitapahtuma, joka pitää 
sisällään itse asiassa kahdet 
elinsiirron saaneiden arvoki-
sat: Elinsiirron saaneiden ja 

dialyysissä olevien EM-kilpailut sekä Sy-
dän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpai-
lut.

EM-kilpailujen kanssa samanaikaisesti 
Vantaalla ja hieman muuallakin pääkau-
punkiseudulla vietetään EU:n Erasmus+ 
Sport -tukea saanutta Elinsiirtoliikun-
nan viikkoa. Viikon ohjelmaan kuuluvat 
elinsiirtoliikunnan työpajat ja symposio, 
elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten 
leiri sekä Sporttitori-yleisötapahtumia 
ympäri pääkaupunkiseutua.

Ohessa on esiteltynä tiiviin tapahtu-
maviikon tapahtumat päivä päivältä. 
Tarkemmat ohjelmatiedot ja esimerkik-
si Suomen EM-joukkueen kokoonpano 
löytyvät osoitteesta www.vantaa2016.fi

Maanantai 11.7.
Rantasipi Airport Hotel: Elinsiirron 
saaneiden ja dialyysissä olevien EM-kil-
pailujen darts-kisa.
Myyrmäen urheilukentän alue: Elin-
siirron saaneiden ja dialyysissä olevien 
EM-kilpailujen minimaraton (5 km).
Tikkurilantori: Sporttitori-yleisötapah-
tuma klo 12.00–15.00
Tikkurilantori: Molempien kilpailujen 
avajaiset klo 17.00.

Vantaa 2016
päivä päivältä
Elinsiirron saaneiden Euroopan mestaruuskilpailut

ja eurooppalainen Elinsiirtoliikunnan viikko muodostavat mittavan 
tapahtumakokonaisuuden Vantaalla 10.–17.7.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: CASPER PALMVIGIN JA LESLEY ANNE PACEN KOTIALBUMIT, LAURI JAAKKOLA

Tiistai 12.7.
Myyrmäen Energia-Areena: Sydän- ja 
keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailujen len-
topalloturnaus.
Tikkurilan palloiluhalli, Trio Sport 
Center: Molempien kilpailujen pöytä-
tennisturnaus.
Tikkurilan urheilupuiston hiekka-
kenttä: Elinsiirron saaneiden ja dialyy-
sissä olevien EM-kilpailujen petanque-
turnaus.
Myyrmäen urheilukentän alue: Sy-
dän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpai-
lujen maastojuoksu (4 km).
Rantasipi Airport Congress Center: 
Elinsiirtoliikunnan työpajojen avaus-
päivä, Itä-Suomen yliopiston liikunta-
fysiologian professorin Heikki Tikka-
sen vetämät työpajat klo 9.00–12.00 ja 
13.00–16.00.
Kansalaistori, Helsinki: Sporttitorien 
päätapahtuma, lavalla mm. rap-artistit 
Särre, Noah Kin ja MC KOO klo 15.00–
19.00.

Keskiviikko 13.7.
Myyrmäen Energia-Areena: Molempi-
en kilpailujen sulkapalloturnaus.
Myyrmäen Energia-Areena: Saliban-
dyturnaus. Salibandy on molempien 
kilpailujen osallistujille yhteinen ”sosi-
aalinen laji”.
Tikkurilan uimahalli: Molempien kil-
pailujen uintikisat.

Tikkurilan urheilupuiston hiekka-
kenttä: Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden 
EM-kilpailujen petanque-turnaus.
Rantasipi Airport Congress Center: 
Elinsiirtoliikunnan työpajojen toinen päi-
vä, David Howen ja Ng Kwokin työpaja 
9.00–12.00 sekä Esko Mälkiän ja Mikko 
Julinin työpaja 13.00–16.00
Käpylän urheilupuisto, Helsinki: 
Sporttitori-yleisötapahtuma Helsinki 
Cup -juniorijalkapalloturnauksen yhtey-
dessä klo 12.00–15.00

Torstai 14.7.
Golf Talma, Sipoo: Molempien kilpailu-
jen golfkisat.
Seutulan alue: Molempien kilpailujen 
pyöräilykilpailut (5 km aika-ajo ja 20 km 
maantieajo). Kisakeskuksena Seutulan 
koulu.
Hiekkaharjun tenniskeskus: Molem-
pien kilpailujen tennisturnaukset.
BowlCircus Flamingo: Molempien kil-
pailujen henkilökohtaisten sarjojen kei-
lailukisat.
Rantasipi Airport Congress Center: 
Elinsiirtoliikunnan symposion avauspäi-
vä, keynote-puhujina Krister Höcker-
stedt ja Ari Harjula klo 13.00–17.30.
Myyrmäen Energia-Areena: Lasten ja 
nuorten leirin lajikokeiluja klo 9.00–13.00
Linnanmäki, Helsinki: Lasten ja 
nuorten leirin huvipuistovierailu klo 
15.00 alkaen.
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Kauppakeskus Jumbo: Sporttitori-ylei-
sötapahtuma klo 12.00–15.00.

Perjantai 15.7.
Myyrmäen yleisurheilukenttä: Mo-
lempien kilpailujen yleisurheilukisat.
Myyrmäen yleisurheilukenttä: Circle 
of Life -seremonia klo 14.30–15.00.
BowlCircus Flamingo: Elinsiirron saa-
neiden ja dialyysissä olevien EM-kilpailu-
jen keilailun parikilpailut.
Rantasipi Airport Congress Center: 
Elinsiirtoliikunnan symposio toinen päi-
vä, keynote-puhujina David Howe ja Ju-
dit Berente klo 9.00–16.15.
Myyrmäen yleisurheilukenttä: Lasten 
ja nuorten leirin yleisurheilun 3-ottelu 
klo 9.30–11.30.
Kauppakeskus Sello (Viaporintori), 
Espoo: Sporttitori-yleisötapahtuma klo 
12.00–15.00.
Rantasipi Airport Congress Center Sy-
dän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailu-
jen sekä elinsiirtoliikunnan symposion 
gaalaillallinen.

Lauantai 16.7.
Myyrmäen yleisurheilukenttä: Elin-
siirron saaneiden ja dialyysissä olevien 
EM-kilpailujen toinen yleisurheilupäivä.
Kauppakeskus Myyrmanni (Paaluto-
ri): Sporttitori-yleisötapahtuma.
Rantasipi Airport Congress Center: 
Elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevi-
en EM-kilpailujen gaalaillallinen.

Tanskalainen Casper Palmvig puhuu elinsiirtoliikunnan symposiossa perjantaina 15.7. 
Hänelle tehtiin sydämensiirto vuonna 2009. Viime vuoden elokuussa hän suoritti täysi-
mittaisen Ironman-triathlonin (3,86 km uinti, 180,25 km pyöräily ja 42,2 km juoksu).

Toimittaja-juontaja Tero Karhu toimii juontajana Sporttitori-
yleisötapahtumissa sekä esimerkiksi EM-kilpailujen yleisurhei-
lupäivinä.

Englantilainen Phoebe Pace, 6, sai maksansiirron 2-vuotiaana. 
Hän saapuu äitinsä Lesley Anne Pacen kanssa elinsiirron saa-
neiden lasten ja nuorten leirille, jonne osallistuu kaikkiaan n. 
80 henkilöä viidestä eri maasta.
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Kolumnipalstalla pohditaan, ihmetellään ja otetaan kantaa 
vammaisurheiluun ja -liikuntaan eri näkökulmista.

Näkökulma

K
ohti Rioa. Huikean jännittävää aikaa. Urheilua. 
Huippuja. Keskittymistä. Tunteita. Menestymi-
siä. Pettymyksiä. Esikuvia. Elämyksiä. Ennen 
kaikkea liikunnan iloa. Ilman iloa ei synny voit-
toja. Ilman iloa ei ole vapautta. Vapaus liikun-

nassa merkitsee minulle flowta. Äärimmäistä keskittymisen 
ja vapautumisen tilaa, jossa suoritus vain tapahtuu – juuri 
niin kuin pitääkin. Ilman ajatusta ja kuitenkin juuri sen mu-
kaan. Täydellistä. Katsomossa sinulle hurrataan. Mikä on si-
tä hienompaa? Oikeasti; en tiedä.

Kysyn itseltäni usein, mikä on minun flowni, mitä vapaus 
on minulle? Uskon, että jokainen voi löytää oman flownsa. 
Ammattini ja itseni puolesta toivon sen olevan liikunnassa, 
sydämestäni missä tahansa mikä kantaa. Ydin on keskitty-
minen olennaiseen. Eikä sen tarvitse olla suurta. Mikä kan-
taa arjessa, auttaa myös liikkeelle. Se riittää.

Huiput ja liikunnan ammattilaiset. Me, jotka tunnemme 
flown. Olemme velvoitettuja auttamaan sen löytämisessä. 
Asia voi olla pieni; tuulen henkäys kasvoilla, liike johon ei 
ajatellut pystyvänsä, voitto epämukavuusalueella. Pysty-
vyys. Olennaista on kiinnostuksen kohteen löytyminen. Ilo.
Mutta löytyykö flow, jos ei jaksa? Löytyykö se meille kaikille? 
On esteitä; rakenteellisia, asenteellisia. Kaikki eivät voi itse. 

ANNA SEPPÄNEN on
Espoon kaupungin erityisliikunnanohjaaja.

Flow liikunnassa
Moni on yksin. Kun on joku, joka kohtaa, silloin on mah-
dollisuus. Joku joka kannustaa, auttaa liikkeelle ja onnistu-
maan. Hurraa. Juuri ja vain sellaisena kuin saapuja on. Juuri 
sellaisessa tilanteessa kuin hän on. Ääretön voima.

Urheiluseurat. Yhdistykset. Kuntien toimijat. Yritykset. Pai-
kat, joissa voi liikkua. Jokaisen näissä toimivan luo tulee päi-
vittäin joku, joka etsii omaa flowtaan. Taustat ovat erilaiset, 
ikä ja tilanne mikä tahansa. Kohtaaminen voi olla ratkaiseva 
liikunnan jatkuvuuden osalta. Oletko oikeasti hereillä? Toi-
von, että olet, sillä meillä on esikuvat; huippu-urheilijat ja on-
nistujat. He antavat voimaa ja kipinää, rohkeutta lähteä ko-
keilemaan. Heitä seurataan. Annetaan siihen mahdollisuus.

 “Asia voi olla pieni;  
tuulen henkäys kasvoilla,  

liike johon ei ajatellut pystyvänsä, 
voitto epämukavuusalueella.”



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.

M
aalipallo kehitettiin so-
tasokeiden kuntoutus-
muodoksi toisen maa-
ilmansodan jälkeen 
Saksassa ja Itävallassa 

vuonna 1946, tasan 70 vuotta sitten. 
Nykyään maalipallo on suosituin nä-
kövammaisten joukkuelaji, mutta vielä 
70-luvulla maalipallon rinnalla – ja jois-
sain maissa sen sijaan – pelattiin hyvin 
samankaltaista peliä nimeltä vieripallo 
(englanniksi roll-ball).

Suomeen maalipallo saapui 60-luvul-
la ja kilpailutoiminta käynnistyi 70-luvul-
la. Tuolloin maalipallon rinnalla pelattiin 
Suomessa myös vieripalloa, jossa maa-
lipallon tapaan tarkoituksena oli heittää 
painavaa palloa alakautta vastustajan 
päädyssä sijaitsevaan maaliin.

Vieripallossa kenttä oli maalipal-

lokenttää suurempi, pituudeltaan 
24 metriä (maalipallossa 18 m) ja le-
veydeltään 12 metriä (maalipallossa 9 
m). Maalit puolestaan olivat maalipal-
loa pienemmät, eli vain kuuden metrin 
levyiset (maalipallossa 9 m). 

Merkittävimmät erot maalipallon 
ja vieripallon välillä liittyivät pelaajien 
määrään ja rooleihin. Siinä missä maa-
lipallossa kolme läpinäkymättömin la-
sein varustettua pelaajaa sekä torjuvat 
että heittävät, oli vieripallossa erikseen 
kaksi hyökkääjää ja kolme puolustajaa. 

Hyökkääjäpelaajat majailivat heitto-
alueella, joka sijaitsi keskiviivan lähei-
syydessä, ja heillä ei ollut silmäsuojia. 
Puolustavat pelaajat puolestaan olivat 
lähellä maalia sijaitsevilla pelimatoilla, 
joihin täytyi koko ajan olla kosketuksis-
sa. Puolustavilla pelaajilla oli silmäsuo-

jat. Molempien joukkueiden hyökkää-
jät heittivät palloa kohti vastustajan 
maalia vuoron perään.

– Vieripalloa oli tosi vaikea pelata, 
koska matot olivat jotain kokolattia-
mattoa, jonka päällä ei voinut liukua. 
Suurin syy vieripallon heikkoon leviä-
miseen ainakin Suomessa oli salien 
pienuus ja pelaajien vähyys, muiste-
lee sekä maalipallon että vieripallon 
pelaamisen 70-luvulla aloittanut Pau-
li Viertonen.

Suomi pelasi vieripallon EM-kilpai-
luissakin vuonna 1981, vähän ennen 
kuin maalipallo yksinkertaisempa-
na ja helpommin järjestettävänä laji-
na otti lopullisesti voiton veljeslajien 
kamppailussa. Suomen joukkue sijoit-
tui Saksan Fuldassa pelatuissa kisoissa 
11:nneksi.

70-vuotiaan maalipallon rinnalla oli aikoinaan 
veljeslaji vieripallo

Ammattimies
”Minut olisi haluttu jo Rion paralympialaisiin, mutta 
ne tulivat liian nopeasti kansalaisuusasian kannalta. 
Neljän vuoden päästä Tokiossa aion kuitenkin olla 
mukana.”

Saksalaisessa RSB Thuring Bullsissa ammatikseen pyörä-
tuolikoripalloa pelaava Teemu Partanen, 24, opettelee 
puhumaan saksaa saadakseen maan kansalaisuuden ja 
päästäkseen edustamaan Saksan maajoukkuetta. Urhei-
lusanomat 22/2016.



30

Tutkittua

TEKSTI: VELI LIIKANEN
KUVA: ALEX-ZANARDI.COM

Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Itä-
Suomen yliopiston yhteinen tutkija-
ryhmä tarkasteli Helsingin Sanomien 
vammaisurheilujuttuja kuuden vuoden 
ajalta. Jutuissa ihastellaan kehon rajo-
jen ylittämistä, mutta esitetään vam-
mat poikkeavuuksina. Se voi ruokkia 
epärealistisia odotuksia.

Vuosina 2010–2015 Helsingin Sano-
missa kirjoitettiin 38 pidempää vam-
maisurheilua käsittelevää artikkelia. 
Juttujen määrä on ollut kasvamaan 
päin vuoden 2012 ja Lontoon paralym-
pialaisten jälkeen, mutta vieläkin vam-
maisurheilusta kirjoitetaan varsin vä-
hän. Parhaimmillaankin juttuja on vain 
kymmenkunta vuodessa. Lähihistorian 

Keho on kuin kone, 
jossa on vika

aktiivisinta kirjoittelua harjoitettiin Suo-
messa järjestettyjen vammaisyleisur-
heilun EM-kisojen aikaan 2005, jolloin 
julkaistiin 18 artikkelia vammaisurhei-
lusta.

Muiden urheilujuttujen tapaan suu-
rin osa vammaisurheilua käsittelevistä 
lehtikirjoituksista on vammaisurheili-
joiden henkilökuvia tai reportaaseja kil-
pailuista. Kiinnostavimmat havainnot 
nousevat kielestä ja kertomuksista, joil-
la vammaisia urheilijoita kuvataan.

Kirjoituksia hallitsee lääketieteellinen 
ja mekanistinen suhtautuminen vam-
maisuuteen. Usein vammaisten urhei-
lijoiden kehoja kuvaillaan kuin koneita, 
joissa on jokin vika. Vammaisurheilun 

apuvälineitä, luokituksia ja sääntöjä se-
lostetaan yksityiskohtaisesti. Nämä ku-
vaukset korostavat vammaisurheilun 
eroa vammattomien urheiluun.

Henkilökuva-artikkeleissa toistuvat 
kertomukset vammaisista urheilijoista 
taistelijoina, jotka sisulla ylittävät vam-
maisuuden rajoitteet. Urheilijoita ihail-
laan menestystä saavuttaneina poik-
keusyksilöinä. Monesti tämä menestys 
kuvataan toimintakyvyn kehittymisenä 
kohti ”normaalia”, vammattomien suo-
rituskykyä.

Monista positiivisista kertomuksista 
huolimatta vammaisurheilu näyttäytyy 
siis artikkeleissa epätavallisena, nor-
maalista poikkeavana urheiluna. Pelko-
na on, että tarinat rajojen ylittämisestä 
ja poikkeusyksilöistä tahattomasti nos-
tavat vammaisten liikunnan kynnystä. 
Oikeus liikkumiseen ei edellytä poikke-
uksellisia kykyjä.

Laajempi tutkimusartikkeli aiheesta 
on valmisteilla..

Ote entistä F1-kuskia, ny-
kyistä huippukäsipyöräilijää 
Alex Zanardia käsittelevästä 
jutusta (HS 6.2.2013): ”Zanardi 
hyödynsi tätä muokkaamalla 
toisen jalan tynkää niin, että 
se antoi ideaalisen painon 
jakauman välineeseen mutta 
silti siitä oli riittävästi tukea.”
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Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Lappeenrannan Kisapuiston jäähalliin tehdään peruskorja-
us vuoden 2018 aikana. Peruskorjauksen yhteydessä pyri-
tään ensimmäistä kertaa vuonna 1972 valmistuneen hallin 
historiassa ottamaan toden teolla huomioon esteettömyys-
seikat.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n liikuntapaikko-
jen esteettömyyteen erikoistuneet esteettömyyskartoittajat 
Jukka Parviainen ja Jani Hägg tekivät esteettömyyskartoi-
tuksen halliin maaliskuun lopulla. Lappeenrannan kaupunki 
tulee käyttämään kartoituksen pohjalta laadittua raporttia 
hyödyksi peruskorjausta tehdessä.

– Edellinen peruskorjaus oli vuonna 2004, ja siinä yhtey-
dessä tehdyt toimenpiteet ovat jääneet lisääntyneiden käyt-
täjämäärien ja siitä johtuvien uusien palveluiden alle. Nyt oli 
oikea aika päivittää tiedot ja tarpeet, sanoo Lappeenrannan 
kaupungin kunnossapitotyönjohtaja Jarmo Tynkkynen.

Lappeenrannan kaupungilla on pari painavaa syytä huo-
lehtia tulevan peruskorjauksen osalta myös esteettömyyden 
kohentamisesta. Ensinnäkin opetus- ja kulttuuriministeriö 

edellyttää nykyään peruskorjausten osalta esteettömyys-
kartoitusta, jotta liikuntapaikka voi saada ministeriöltä avus-
tusta. Lappeenrannassa on esteettömyyskartoitukset tehty-
kin jo vuosien ajan erilaisissa saneerauskohteissa. Toiseksi 
myös hallin merkittävin vuokralainen, jääkiekon SM-liiga-
seura SaiPa toivoi kohennusta asiaan.

– Meillä käy peleissä aika paljon liikuntarajoitteisia henki-
löitä, ja olemme saaneet palautetta hallin puutteista, kuten 
liian korkeista kynnyksistä ja puuttuvista kaiteista, SaiPan li-
punmyynti- ja asiakaspalveluvastaava Sirpa Hujala sanoo.

Lappeenrannan kaupunki oli sen verran tyytyväinen es-
teettömyyskartoituksen antiin, että tilasi VAU:lta heti perään 
myös urheilutalon kartoituksen. VAU toteuttaa liikuntatilo-
jen esteettömyyskartoituksia tilauksesta.

Kisapuiston jäähallin esteettömyyskartoitusraportti löytyy 
osoitteesta www.vammaisurheilu.fi (–> Palvelut –> Materi-
aalit –> Esteettömyys)

Lisätiedot: esteettömyyskartoittaja Jukka Parviainen, juk-
ka.parviainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 677 0516

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

Esteettömyyskartoitus antaa suuntaviivoja 
Lappeenrannan jäähallin remonttiin
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Asiaa ja tarinoita vammaishuippu-urheilun maailmasta.

Huipulla

S
uomen mitalikuningas oli 
lempääläläinen Teemu Mä-
kinen, joka voitti sekä 3S-
luokan henkilökohtaisen et-
tä joukkuekilpailun.

Pajulahden kisojen jälkeen Mäki-

Suomi paras maa
boccian PM-kotikisoissaan

Suomella oli isännän elkeet toukokuussa Pajulahdessa järjestetyissä
boccian Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. Isäntämaa voitti PM-kilpailujen 

mitalitilaston neljän kullan ja kaikkiaan 12 mitalin saldolla.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

sen PM-kultamitalien määrä nousi jo 
11:een. Sen sijaan hänen joukkuekilpai-
lun parilleen seinäjokelaiselle Raimo 
Nevaselle PM-kulta oli ensimmäinen. 
Kyseessä olivat nimittäin Nevasen uran 
ensimmäiset PM-kilpailut. Jo avauspäi-

vän henkilökohtaisesta kilpailusta hän 
nappasi hopeaa Mäkisen vanavedessä.

– Olen todella tyytyväinen. Alun perin 
ajattelin, että kunhan pääsen mukaan 
joukkueeseen. Nyt sain kaksi mitalia, 
joista toinen vielä kirkkain, Nevanen 

Raimo Nevanen (vas.) ja Teemu Mäkinen muodostivat 
Suomen 3S-luokan kultamitalijoukkueen.
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iloitsi.
Nevanen tutustui bocciaan toimies-

saan Seinäjoen Seudun Invalidien sih-
teerinä. Työkuvaan kuului bocciakil-
pailujen järjestäminen ja tulospalvelun 
hoitaminen.

– Ne olivat aika pitkiä päiviä vain teh-
dä tuloslaskentaa, joten päätin kokeil-
la, ehtisinkö pelata ja tehdä tulokset. 
Sehän onnistui hyvin, Nevanen muiste-
li kahdeksan vuoden takaista bocciau-
ransa alkua.

Suomen 
joukkueen 
mitalistit
4 kultaa

• Leena Särelä, 1-luokka, 
 henk.koht. kilpailu
• Teemu Mäkinen, 3S-luokka,   
 henk.koht. kilpailu
• Teemu Mäkinen
 ja Raimo Nevanen, 3S-luokka, 
 joukkuekilpailu
• Timo Kaapu, Jorma Naroma, 
 Leo Virtanen ja Onerva Uuttera,  
 4-luokka, joukkuekilpailu

5 hopeaa

• Tuija Sinisalo, 2-luokka, 
 henk.koht. kilpailu
• Raimo Nevanen, 3S-luokka, 
 henk.koht.kilpailu
• Leena Särelä, Vesa Koivuniemi 
 ja Sakari Solasaari, 1-luokka,   
 joukkuekilpailu
• Tuija Sinisalo 
 ja Marko Ylikleemola, 2-luokka,   
 joukkuekilpailu
• Juha Rajala, Päivi Miettinen,  
 Jouko Lumme ja Eero Oikarinen,  
 3-luokka, joukkuekilpailu

3 pronssia

• Marko Ylikleemola, 2-luokka,   
 henk.koht. kilpailu
• Juha Rajala, 3-luokka, 
 henk.koht. kilpailu
• Jari Rummukainen, 
 Juho Lehtonen ja Tommy Niemi,  
 kouruluokka, joukkuekilpailu

Info

Boccia on paralympialaji, mutta vain vaikeavammaisimpien pelaajien luok-
kien osalta. Syyskuun Rio de Janeiron paralympialaisiin ei selviytynyt yh-
tään suomalaispelaajaa, kuten ei myöskään neljä vuotta aiemmin Lontoo-
seen.

Lähimpänä – tai oikeastaan ainoana todellisena yrittäjänä – oli joensuu-
lainen Jari Rummukainen, mutta hänkin jäi rankingpisteissä lopulta mel-
ko kauas paralympiapaikasta. Karsintasysteemi bocciassa on karu. Ran-
kingpisteiden perässä on matkustettava usein ja kauas, eikä se ole halpaa 
lystiä.

Rummukainen sijoittui PM-kilpailujen kouruluokassa neljänneksi Ruot-
sin Rioon-lähtijöiden Sebastian Högrellin ja Maria Bjurströmin sekä Fär-
saarten Aki Jönsenin perässä. Finaaliin yltänyt Jönsen osoitti olevansa 
kovan kansainvälisen luokan pelaaja, mutta häntäkään ei tulla Riossa nä-
kemään. Ulos jäämisen syyt ovat hänenkin kohdallaan enemmän taloudel-
liset kuin pelitaidolliset.

Paralympiaisiin on matkaa 
ennen kaikkea taloudellisesti

Ruotsin nuori Maria Bjurström laittaa pallon peliin kourua pitkin päätään liikauttamalla.

Pajulahden PM-kilpailujen aikana 
Nevanen keskittyi pelaamiseen, mutta 
turnauksen tulospalveluohjelma oli hä-
nen käsialaansa.

Mäkisen lisäksi henkilökohtaisista kil-
pailuista Suomelle toi kultaa Leena Sä-
relä 1-luokasta. Pekingin paralympia-
laisissa 2008 esiintyneelle ja vuoden 
2006 MM-kutoselle PM-kulta oli uran 
ensimmäinen henkilökohtaisesta kil-
pailusta.

Joukkuekilpailuissa Suomi voitti kul-

taa 3S-luokan lisäksi myös 4-luokasta, 
jossa Timo Kaapun, Jorma Naroman, 
Leo Virtasen ja vaihtopelaaja Onerva 
Uutteran muodostama joukkue jatkoi 
Suomen seitsemän PM-kullan putkea. 
Pirkkalalainen Naroma on ollut voitta-
massa kaikkia seitsemää kultamitalia.

Boccian PM-kilpailuissa oli kaikkiaan 
69 pelaajaa Suomesta, Ruotsista, Nor-
jasta, Tanskasta, Islannista ja Färsaaril-
ta. Suomen joukkueen koko oli 20 pe-
laajaa..
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Lumilautailu
Urheilija

• Janne Matilainen
Valmentaja

• Paula Vuolle

Alppihiihto
Urheilijat

• Erika Rämö
• Saga Hänninen
• Sanna Sepponen
• Bea Westerstråhle
• Jesse Honkonen
• Marco Magi
• Leevi Salmi
• Teo Ruoslahti

Valmentajat
• Janne Piitulainen
• Virpi Mikkola
• Miika Laitinen

Maastohiihto
Urheilijat

• Ville Mäntynen
• Jaakko Salomäki
• Jarmo Sarhola

• Matti Haatainen
• Sari Haatainen
• Veli-Matti Putila
• Teemu Toiviainen

Valmentajat
• Ville Sampolahti
• Kaisa Poutanen
• Timo Salminen

Taitoluistelu
Urheilijat

• Hanna Lahtinen
• Milena Lumiketo
• Elina Salminen
• Ville-Matias Putila

Valmentajat
• Tanja Töyrylä- 
 Kannisto
• Henna Kannisto

Lumikenkäily
Urheilijat

• Sami Korhonen
• Esa Peltonen
• Kim Syrjäläinen
• Aleksi Timonen
• Elisa Aronen

Valmentajat
• Mika Valavuori
• Virpi Palmén

Salibandy
Urheilijat

• Janne Savolainen
• Kai Virtanen
• Janne Ahokainen
• Jani Borg
• Lauri Kinnunen
• Ville Vilkki
• Arttu Paukkonen
• Ville Lahnajärvi
• Jere Nieminen

Valmentajat
• Markku Kinnunen
• Kari Seppänen

Joukkueenjohto
• Timo Pelkonen
• Hannele Pöysti
• Lauri Jaakkola

Kaikkien aikojen suurin 
talvimaailmankisajoukkue

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Suomesta lähtee 34 urheilijan joukkue 
kehitysvammaisten Special Olympics 
-talvimaailmankisoihin, jotka järjeste-
tään 14.–25. maaliskuuta 2017 Itä-
vallassa. Kyseessä on Suomen Special 
Olympics -historian suurin talvimaail-
mankisajoukkue.

Suomalaisurheilijoita on mukana 
kuudessa lajissa: lumilautailussa, alp-
pihiihdossa, maastohiihdossa, lumi-
kenkäilyssä, taitoluistelussa ja saliban-
dyssa, joka on ensimmäistä kertaa 
virallisena kisalajina Special Olympics 
-talvimaailmankisoissa. Vuoden 2013 
kisoissa Etelä-Korean Pyeongchangissa 
salibandy oli mukana näytöslajina.

– On hienoa päästä edustamaan 
Suomea näin isoihin kisoihin ja näyt-
tämään, miten hyvin osaamme pelata, 
Suomen joukkueen salibandynpelaaja, 
vantaalainen Janne Ahokainen sanoi.

Special Olympics -talvimaailmanki-
soihin saapuu noin 3 000 urheilijaa 110 
maasta. Kilpailutapahtumat jakaantu-
vat Itävallassa kolmeen paikkaan. Suo-
malaislajeista maastohiihto ja lumiken-
käily käydään Ramsaussa, alppihiihto 
ja lumilautailu Schladmingissa sekä sa-
libandy ja taitoluistelu Grazissa.

– Kisoissa tapaa paljon uusia kaverei-
ta joka puolelta maailmaa. Neljä vuotta 
sitten Etelä-Koreassakin sain olla tulk-
kina joukkuekaverilleni, kun hän ei pu-
hunut englantia, kertoi Salatuista elä-
mistä ja Toisenlaisista frendeistä tuttu 
Special Olympics -alppihiihtäjä Sanna 
Sepponen.

Itävallan Special Olympics -talvimaa-
ilmankisojen virallisena suojelijana 
toimii itävaltalaistaustainen elokuva-
tähti ja ex-kuvernööri Arnold Schwar-
zenegger.

Info
Suomen joukkue Itävallan Special 
Olympics -talvimaailmankisoihin

Taitoluistelija Ville-Matias Putila (vas.), alp-
pihiihtäjät Leevi Salmi ja Sanna Sepponen, 
lumikenkäilijät Elisa Aronen ja Esa Pelto-
nen, salibandynpelaaja Janne Ahokainen 
ja maastohiihtäjä Veli-Matti Putila.
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Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Suomi saavutti kolme mitalia parauinnin EM-kilpailuista, 
jotka järjestettiin 1.–7. toukokuuta Funchalissa, Portugaliin 
kuuluvalla Madeiran saarella. Leo Lähteenmäki ui hopeaa 
liikuntavammaisten S9-luokan 50 metrin vapaauinnista, Me-
ri-Maari Mäkinen hopeaa liikuntavammaisten SM7-luokan 
200 metrin sekauinnista ja Antti Latikka pronssia heikko-
näköisten S13-luokan 100 metrin selkäuinnista.

Mäkiselle ja Latikalle mitalit olivat uran ensimmäiset kan-
sainvälisistä arvokilpailuista. Lähteenmäellä oli aiemmista 
kisoista EM-hopea ja MM-pronssi.

– Ei voisi paremmalta tuntua. Viimeiset viisi 
vuotta olen tiennyt, että mitali on realismia ja 
nyt se vihdoin tuli, Latikka iloitsi.

Paratriathlonistit kilpailivat Euroopan mes-
taruuksista muutamaa viikkoa uimareita 
myöhemmin niin ikään Portugalissa, mutta 
mantereen puolella Lissabonissa. Liisa Lilja 
uusi PT2-luokan EM-hopeansa edelliskesältä.

– Paljon oli hyviä juttuja tässä kilpailussa. 
Esimerkiksi vaihtoja olemme kehittäneet ja 
pyrkineet nopeuttamaan, ja ne toimivat, Lil-
ja kommentoi.

Jussi Lotvonen sijoittui PT4-luokan kilpai-
lussa 13:nneksi.

Parajousiammunnan EM-kilpailuissa Rans-
kassa parhaasta suomalaissijoituksesta vas-
tasi Keijo Kallunki, joka ylsi miesten avoimen 
taljajousikilpailun puolivälieriin eli kahdeksan 

Rion paralympialaiset ovat vammaisurheiluvuoden tapaus nu-
mero yksi, mutta myös lajeissa, jotka eivät ole mukana para-
lympialaisten ohjelmassa, käydään arvokisoja.

Suomen sähköpyörätuolisalibandymaajoukkue puolustaa 
neljän vuoden takaista Pajulahden kotikisojen pronssimitali-
aan lajin EM-kilpailuissa Hollannin De Rijpissa 11.–18. heinä-
kuuta. Vuoden 2012 EM-kilpailuissa ja 2014 MM-kilpailuissa 
Suomi oli kolmas Hollannin ja Belgian perässä ja nämä kak-
si maata lienevät kovimmat vastukset myös heinäkuun EM-kil-
pailuissa.

Näkövammaisten keilailussa järjestetään ensimmäistä ker-
taa pelkästään henkilökohtaisten sarjojen MM-kilpailut 20.–28. 
elokuuta Puolan Varsovassa. Suomalaiskeilaajista mitalijahdis-
sa ovat Tuija Näsilä, Mari Koskinen, Petri Mäkivirta, Martti 
Avila ja Esa Martikainen.

Sokkopingiksessä EM-kilpailut järjestetään Italian Pisassa 
18.–24. syyskuuta ja Suomesta lähtee paikalle tuttuun tapaan 
joukkue, jonka kaikilla pelaajilla on onnistuessaan mahdolli-
suus mitaleille.

Suomi isännöi vuoden 2017 maalipallon Euroopan 
mestaruuskilpailuja. EM-kilpailut pelataan Liikun-
takeskus Pajulahdessa Lahden Nastolassa 15.–23. 
syyskuuta 2017. A-sarjan EM-kilpailuissa on muka-
na maanosan kymmenen parasta miesten ja naisten 
maajoukkuetta.

Suomi on aiemmin isännöinyt maalipallon miesten 
ja naisten A-sarjan EM-kilpailuja vuonna 1991, jolloin 
kisat pelattiin niin ikään Lahdessa, sekä naisten A-
sarjan EM-kilpailuja Järvenpäässä vuonna 1999. Maa-
lipallon edelliset MM-kilpailut pelattiin vuonna 2014 
Espoossa.

EM-kilpailut toimivat karsintaturnauksena vuoden 
2018 maalipallon MM-kilpailuihin, jonne pääsevät ai-
nakin Euroopan mestarijoukkueet niin miehissä kuin 
naisissa.

Kisojen yhteydessä on tarkoitus järjestää myös 
avoimet veteraanien MM-kilpailut, jotka kokoavat 
vanhat maajoukkuepelaajat ympäri maailman Paju-
lahteen.

Latikalle ja Mäkiselle uran ensimmäiset arvokilpailumitalit
parhaan joukkoon. Saman luokan Jere Forsbergin ja W1-
luokan Jean-Pierre Antonioksen taival tyssäsi neljännes-
välieriin, eli heidän sijoituksekseen tuli jaettu yhdeksäs tila.

Antonioksella ja Forsbergilla on jo paikka Rion paralym-
pialaisiin. Kallunki ei puolestaan sellaista onnistunut hankki-
maan EM-kilpailujen yhteydessä järjestetystä karsintakisas-
ta.

Niko Salomaa sijoittui paralympialuokkien purjehduksen 
MM-kilpailuissa Hollannissa 2.4mR-luokan 13:nneksi.

Paralympialaisten 
ulkopuolellakin 
kilpaillaan mitaleista

Maalipallon EM-kilpailut 
2017 Pajulahdessa

KUVA: MAIJU TORVINEN

Meri-Maari Mäkinen.
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Ennen&Nyt
Juttusarjassa tutustutaan takavuosien vammaisurheilusuuruksiin ja 

otetaan selvää, mitä heille kuuluu nyt.

– Ihmiset syntyvät eri ominaisuuksi-
en kanssa. Minä synnyin kilpaurheile-
maan, Väre aloittaa.

Koko lapsuutensa urheillut ja kisail-
lut Väre menetti toisen jalkansa olles-
saan 14-vuotias. Syöpälasten leirillä 
fysioterapeutti suositteli nuorelle liik-
kujalle uintia, ja pian Väre olikin silloi-
sen Suomen Invalidien Urheiluliiton 
paralympiajoukkueen uintileirillä. Lei-
rin jälkeen elämä eteni uinnin ja urhei-
lun tahtiin.

Väre oli 20-vuotias aloittaessaan kil-
pauinnin ja 21-vuotias osallistuessaan 
ensimmäisiin kansainvälisiin kisoihin-
sa. Väre osallistui ensimmäisiin para-
lympialaisiinsa vuonna 1992 ja oli mu-
kana paralympialaisissa aina vuoteen 
2008 saakka.

Kahdet viimeiset paralympialaisen-
sa Väre kisasi uinnin sijaan keihään-
heitossa. Keihäänheitto oli myös laji, 
jossa Väre pääsi loistamaan. Vuonna 
2004 vuosien uurastus palkittiin Vä-
reen vastaanottaessa ensimmäisen 
paralympiakultansa Ateenan kisoissa.

– Matka huipulle on se paras osa kil-

Syntynyt kisaamaan
Marjaana Väreen aloittaessa urheilu-uraansa hänen ikätoverinsa harkitsivat 

lopettamista. Viidet paralympialaiset kokenut ja yhden paralympiakullan 
voittanut Väre toteaa, ettei huipulle päästä ilman hulluutta.

TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA KUVAT: VAU:N ARKISTO, MARJAANA VÄREEN KOTIALBUMI

paurheilua. Se hetki, kun pääsee kor-
keimmalle jakkaralle, se on loppujen 
lopuksi vain pieni osa kokonaisuutta. 
Mutta se on se hetki, jota on koko mat-
kan ajan odotettu, Väre sanoo.

Urheilu, työ ja elämä
Vaikka urheilu oli Väreelle elämän suo-
la, elämässä oli aina muutakin. Urhei-
lun rinnalla kulki rakennuspiirtäjän ja 
apuvälinemekaanikon opinnot ja työt. 

Urheilu oli Väreelle iso osa elämää niin 
pitkään, että uuden vaihteen löytämi-
nen uran jälkeen on ottanut aikaa.
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Marjaana Väre keihään paralympiakultami-
talistina Ateenassa 2004.

Työn, vapaa-ajan, treenaamisen ja kil-
pailemisen tasapainottaminen vaati 
kuitenkin kompromisseja. Helpotus- 
ta työn ja kilpaurheilun yhdistämiseen 
toivat urheiluapurahat ja muutamat 
sponsorisopimukset, mutta jatkuvuu-
den puute oli usein huolena taustalla.

– Huippu-urheilussa ei voi pärjätä yk-
sin sillä, että joku sponsoroi. Kukaan ei 
tee huipulle pääsemisen vaatimia tu-
hansia toistoja pelkästä rahasta. Siihen 
tarvitaan kipinää ja sopivasti hulluutta, 
Väre toteaa.

Väre osallistui viimeisiin kisoihin-
sa vuonna 2008 Pekingin paralympia-
laisissa. Takana oli yli kaksikymmentä 
vuotta urheilua. Mitalisijoitus jäi Pekin-
gistä saamatta, mutta kisaamista oli 
tarkoitus jatkaa.

– Paralympialaisiin valmistautumi-
nen on neljän vuoden puristus, eikä 
huipulle pääse ilman uhrauksia, Väre 
toteaa.

Pian Pekingin kisojen jälkeen Kan-
sainvälinen Paralympiakomitea IPC il-
moitti tiputtavansa reisiamputoitujen 
naisten keihäänheiton lajivalikoimas-
taan. Vaikka tauko urheilusta oli ollut 
suunnitelmissa, Väreen ajatukset olivat 
siirtyneet jo seuraaviin, vuoden 2012 
Lontoon kisoihin. IPC:n päätöksen jäl-
keen Väre lopetti niin kisaamisen kuin 
urheilemisen.

– Ajattelin, että kun lopetan, ne muut 
asiat elämässä, kuten työ ja harrastuk-
set, kasvattavat merkitystään, Väre to-
teaa.

– Mutta minun on vieläkin vaikea löy-
tää se asia, jolla täyttäisin kilpaurheilun 
jättämän aukon, hän jatkaa.

Kilpailu loppui, kilpailija jäi
Urheilu-ura opetti Väreelle, miltä niin 
menestys kuin pettymys tuntuvat. 
Kumpaakaan ei ole voinut saada hy-
väksymättä toista vastaparikseen. Kai-
kista kirkkaimpana Väreen mielessä on 
edelleen se, ettei mitään saavuta naut-
timatta siitä, mitä tekee matkallaan ta-
voitteitaan kohti.

 Vaikka kilpaileminen on jäänyt pois, 
kilpaurheilija on edelleen tallella. Kil-
pailuluonteen kanssa eläminen onkin 
ollut Väreelle vaikeampaa kuin hän oli-
si osannut odottaa.

– On vaikea löytää harjoittelun ja ur-
heilun viehätystä, jos sille ei pysty aset-
tamaan selkeitä tavoitteita. Suomen-
lahden yli uiminen, paralympialaiset, 
laihduttaminen, ihan mitä vaan, mut-
ta tavoite on oltava. Vain silloin tekemi-
nen on järkevää, Väre sanoo.

Uuden elämänasenteen löytäminen 
onkin yksi Väreen selkeimmistä tämän-
hetkisistä tavoitteista. Ihmiselle, joka 
syntyi kilpaurheilijaksi, haaste on ajoit-
tain tuntunut neljän vuoden puristusta 
suuremmalta.

– Muttei toivottavasti mahdottomal-
ta, Väre toteaa..
Marjaana Väreen tyylinäyte Ateenan pa-
ralympialaisissa 2004.

Marjaana Väre nuorena uimarina vuonna 1990.
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Esimerkkejä ja inspiraation aiheita lasten, nuorten ja perheiden liikunnasta.

Sporttiklubi

Tee se itse:
Testaa Taitosi Taistoon 

-taitorata
Erityiskoulut – ja kaikki muutkin – voivat helposti ryhtyä treenaamaan

Kasva Urheilijaksi -taitovalmiustesteihin perustuvaa sovellettua
Testaa Taitosi Taistoon -rataa.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Sivuttaissiirtymisessä siirretään 
puulevyä jalkojen toiselle puolel-
le ja astutaan sitten sen päälle.
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Sporttiklubi Sporttiklubi
Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluor-
ganisaation Valon koordinoima Tais-
to-kilpailu on saavuttanut koululaisten 
keskuudessa suuren suosion. Kilpai-
lussa etsitään Suomen kovakuntoisin-
ta yläkoulua, ja se huipentuu kevään 
Taisto-finaaliin.

Kilpailuun kuuluu mm. leuanvetoa, 
punnerrusta ja Taisto School Power 
-radan suorittaminen. Kilpailu on ko-
rosteisesti suunnattu kaikista atleet-
tisimmille tytöille ja pojille. Sen suun-
nittelussa eivät ole päällimmäisenä 
olleet mielessä kaikille avoimen toi-
minnan periaatteet.

Siksi Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ja Suomen Paralympiako-
mitea ovat kehittäneet Taisto-kilpailun 
yhteyteen sovelletun Testaa Taitosi 
Taistoon -kilpailun, jonka kolme osiota 
koostuvat Kasva Urheilijaksi -taitoval-
miustesteistä ja niiden sovelluksista.

Kevään aikana Testaa Taitosi Tais-
toon -aluekiertue vieraili kuudessa 
erityiskoulussa ympäri Suomea: Kuo-
piossa, Helsingissä, Turussa, Vantaal-
la, Rovaniemellä ja Jyväskylässä. Kou-
lulaiset muodostivat kolmen oppilaan 
joukkueita. Jokainen kilpailija suoritti 
yhden kisan kolmesta testistä. 

Aluekilpailujen parhaat joukkueet 
etenivät huhtikuun lopussa Vantaan 
Energia-Areenalla järjestettyyn Taisto-
finaaliin. Kilpailu ja taitotestit herätti-
vät suurta innostusta erityiskouluissa, 
ja ensi keväänä on tarkoitus järjestää 
kilpailu uudestaan.

Testaa Taitosi Taistoon -kilpailun 
kolme testiä ovat varsin yksinkertai-
sesti järjestettävissä, joten erityiskou-
lut ja muutkin asiasta innostuvat tahot 
voivat tehdä oman testivälineistön-
sä ja päästä harjoittelemaan testejä 
omin päin. Seuraavassa ovat testien 
säännöt, soveltamisohjeet sekä tarvit-
tavat välineet:

Kasva Urheilijaksi -taitovalmiustes-
teihin voi tutustua tarkemmin osoit-
teessa www.kasvaurheilijaksi.fi

Lisätietoja taitovalmiustestien so-
veltamisesta löytyy puolestaan os-
oitteesta www.vammaisurheiluval-
mennus.fi/materiaalit sekä Tuomas 
Törröseltä, puh. 050 408 6152, tuo-
mas.torronen@vammaisurheilu.fi

Info

Sivuttaishyppely
Hyppele 2x15 sekuntia sivuttain riman 
yli. Tee mahdollisimman monta suo-
ritusta. Hypyt, joissa osutaan rimaan, 
vähennetään kokonaistuloksesta.

Pyörätuolisovellus: kelaa eteen ja 
taakse viivojen välillä (etäisyys 50 cm).

Välineet: Rima (n. 12 mm korkea, 
42 mm leveä ja 40 cm pitkä), teippiä. 
Alusta tulee olla sellainen, että rima ei 
liiku helposti paikaltaan.

Esimerkki pyörätuolislalomradasta.

Esimerkki sivuttaissiirtymisen levyistä.

Esimerkki sivuttaishyppelyn alustasta.

Sivuttaissiirtyminen
Asetetaan kaksi puulevyä, joissa on 
matalat jalat, rinnakkain maahan ja 
käydään seisomaan oikeanpuoleisen 
levyn päälle. Vasemmanpuoleinen 
puulevy siirretään käsillä itsensä toi-
selle puolelle (ei heitetä) ja siirrytään 
sen päälle jne. Suoritus kestää 2x20 
sekuntia. Jälkimmäisellä 20-sekunti-
sella siirrytään toiseen suuntaan. Teh-
dyt suoritukset lasketaan yhteen.

Pyörätuolisovellus: Levy jää tuolin 
alle ja siirtämisen jälkeen pyörätuolil-
la liikutaan mahdollisimman nopeas-
ti siirretyn levyn kohdalle. Jokaisesta 
suorituksesta saa tuplapisteen.

Välineet: Kaksi puulevyä (paksuus 
n. 1,5–2,1 cm, pinta-ala 24x24 cm). Le-
vyn nurkkiin ruuvataan kumiset ovis-
topparit (hinta n. 4€/kpl) tai puiset ja-
lat (korkeus n. 2,4–3,7 cm)

Pyörätuolislalom
Slalomradalla on neljä neliötä, joiden 
sisällä tulee pyörähtää ympäri 360 as-
tetta (kahdessa vastapäivään, kahdes-
sa myötäpäivään). Lisäksi rataan kuu-
luu kaksi kääntymispaikkaa (toisessa 
vastapäivään, toisessa myötäpäivään) 
sekä yksi kolmen kartion pujotte-
luosio. Rata tulee suorittaa mahdol-
lisimman nopeasti ja virheettömäs-
ti. Virhepisteen (1 osuma = 1 sekunti) 

saa, jos pyörätuolin rengas osuu neli-
ön viivaan tai radan kartioon.

Sovellus: Kaikki suorittavat radan 
pyörätuolilla tai tarpeen mukaan säh-
köpyörätuolilla.

Välineet: Teippiä, 5 kartiota (tai vas-
taavaa merkkausvälinettä). Kangas-
sapluunan avulla neliöiden teippaami-
nen on helppoa. Pyörätuolille neliön 
koko on 100x100 cm, sähköpyörätuo-
lille 120x120 cm.
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Sporttiklubi

V
altit ovat henkilökohtaisia 
harrastuksen pariin saat-
tajia, jotka ensin tutustu-
vat omalle kohdalleen va-
likoituneeseen lapseen tai 

nuoreen ja hänen mieltymyksiinsä ja 
rakentavat sen pohjalta harrastusko-
keilusuunnitelman. Kokeilut tehdään 
Valtin johdolla loppukesän ja syksyn ai-
kana.

Kaikki Valtti-ohjelmaan hakeneet ei-
vät saaneet Valttia, sillä ohjelmaan haki 
peräti 367 lasta tai nuorta, mutta Valt-
teja noin sata vähemmän. Katariinalle 
Valtti kuitenkin löytyi, syksyllä kolman-
nen vuotensa Laurea Ammattikorkea-
koulun fysioterapiaopinnoissa aloittava 
Karoliina Kariniemi.

Valtit ovat pääasiallisesti vapaa-ajan, 
kasvatuksen sekä hoito- ja kuntoutus-
alan opiskelijoita oppilaitoksista ympä-
ri Suomea.

Karoliina ja Katariina
aloittavat 

liikuntaharrastuksen etsinnän
Vuoden ensimmäisessä Vammaisurheilu & -liikunta -lehdessä tutustuttiin 
espoolaiseen down-tyttöön Katariina Karttuseen, joka oli ilmoittautunut

Valtti-ohjelmaan. Hän siis halusi vanhempiensa kanssa löytää 
liikuntaharrastukseen, ja etsimisen avuksi hän sai itselleen Valtin.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: MIA WAHRMAN

Suurin osa Valttien ja lasten kohtaa-
misista tapahtuu vasta kesällä, mut-
ta Katariina ja Karoliina ehtivät tapaa-
maan pariin otteeseen jo toukokuussa. 
Tunnelmat olivat molemmin puolin in-
nostuneen odottavaiset ennen harras-
tuskokeilujen alkua.

– Mielestäni tämä on aivan mahta-
va projekti ja toivon tämän jatkuvan tu-
levaisuudessakin. Tätä kautta erityis-
tä tukea tarvitsevat 
lapset ja nuoret saa-
vat tietoa ja koke-
muksia eri liikunta-
muodoista. Oman 
mieluisan liikunta-
harrastuksen myö-
tä elämään saa niin 
paljon iloa, Karoliina 
Kariniemi totesi.

– Valtti, eli Karolii-
na, ja Katariina tu-

Valtti-ohjelma
Valtti-ohjelma on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n pilotti, jonka avulla pyritään löytämään erityistä 
tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastus.
Valtti-ohjelmaan valituiksi tulleille lapsille on valikoi-
tu loppukevään aikana oma henkilökohtainen Valtti, eli 
liikuntaharrastuksen pariin saattaja. Valtti toimii ohjat-
tavansa liikuntakaverina, ohjaajana ja tukihenkilönä pää-
asiassa syksyllä toteutettavan yksilöllisen kokeilujakson 
ajan.
Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/valtti

Info

livat oikein hyvin toimeen, enkä usko, 
että sen osalta tulee mitään ongelmaa. 
Vähän vain mietityttää se, ehditäänkö 
parin kuukauden kokeilujakson aikana 
löytää Katariinalle sitä omaa lajia, Kata-
riinan isä Jyri Karttunen sanoi.

Valtti-juttusarjan aiemman jutun Ka-
tariinasta voi lukea Vammaisurheilu & 
-liikunta -lehden vuoden ensimmäises-
tä numerosta..

Karoliina Kariniemi ja Katariina Karttunen.
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Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

Kesäisiä
ratkaisuja vesille

TEKSTI: SOILE HONKALA JA TANJA TAURIA
KUVAT: MALIKE

M
ikä voisikaan olla parempaa kuin lämmin ke-
säpäivä vesillä laineiden liplatusta kuunnel-
len ja virkistävästä tuulenvireestä nauttien? 
Jos perheessä on vaikeavammainen per-
heenjäsen, saattaa veneily koko perheen 

voimin tuntua vaikealta tai jopa mahdottomalta ajatukselta.
Vaikeavammainen perheenjäsen saadaan kuitenkin mu-

kaan veneretkelle, kun käytettävissä on sopivia ratkaisuja 
asennon tukemiseen. Usein veneilyn mahdollistavat istui-
met ovat rakennettavissa itse tai hankittavissa tavallisesta 
urheiluliikkeestä tai tavaratalosta.

Kanoottituoli voidaan rakentaa tai teettää esimerkiksi 
muovituolista ja vesivanerista ja päällystää solumuovilla. 
Kanoottituoli asetetaan soutuveneen tai kanootin pohjalle. 
Sen selkänoja ja sivutuet antavat vartalolle tukea, minkä li-
säksi asennon tukemiseen voidaan käyttää tyhjiö- tai rou-
hetyynyjä.

Veneessä asennon tukemiseen voidaan käyttää myös il-
matäytteistä perhokalastajan tuolia/kelluntarengasta. Kel-
luntatuoli asetetaan veneen pohjalle. Tuolin istuinosa irro-
tetaan ja tilalle asetetaan istuinpehmuste. Tuolin ilmatyynyt 
antavat hyvin sivutukea aikuiselle tai isokokoiselle lapselle.

Pienelle veneilijälle istuin on liian iso, mutta kelluntatuolin 
keskelle voidaan nostaa esimerkiksi hänen oma turvaistui-
mensa autosta. Tällöin tuolin ilmatyynyt tukevat turvaistui-
men paikoilleen. Erilaisia perhokalastajan kelluntatuoleja 
löytyy urheiluvälineliikkeistä ja tavarataloista.

Toisinaan veneen pohjalle asetettu säkkituoli mahdollis-
taa mukavan istuma-asennon erityistä tukea tarvitsevalle 
lapselle tai aikuiselle. Veneilyretkellä säkkituoli on helppo 
siirtää taukopaikalle, jolloin evästelyn aikana saadaan mu-
kava asento säilytettyä.

Jos nämä istumaratkaisut eivät riitä, asennon tukemiseen 
voidaan käyttää lisäksi rouhe- ja tyhjiötyynyjä. Malikkeen 
toiminnassa neopreenipintainen Stabilo-tyhjiötyyny on to-
dettu toimivaksi. Sen avulla istuma-asento saadaan muo-
kattua yksilölliseksi tukemalla tyyny haluttuun asentoon ja 
pumppaamalla ilma pois. Tyyny kovettuu tällöin haluttuun 
muotoon ja on tukeva, mutta miellyttävän pehmeä käyttää.

Stabilo-tyhjiötyynyä voi käyttää huoletta myös vesillä, sil-

TEE ITSE

Kanoottituoli voidaan valmistaa itse tai teettää muovituolista, 
vesivanerista ja solumuovista.

Perhokalastajan tuoli voidaan kiinnittää veneen pohjalle esi-
merkiksi kuormaliinoilla.

lä materiaali pitää vettä. Lisää tyhjiötyynyvinkkejä löydät 
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden numerosta 2/2015 si-
vulla 43 olevasta Malike-liikuntavinkistä.

HUOM! Ketään vesillä liikkujaa ei saa koskaan kiinnittää 
tuoliin tai veneeseen! Muistathan käyttää pelastusliivejä!

Lisätiedot: Malike-keskus, malike@kvtl.fi, puh. 040 483 
9327
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Katsaus kunto- ja harrasteliikunnan ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoihin.

Kuntoillen

O
riveteläinen erityisopet-
taja ja kehitysvammaisen 
pojan äiti Kati Palsin-
ajärvi otti yhteyttä Ori-
veden Ponnistukseen ja 

ajatus kunnan urheiluseurojen yhtei-
sestä erityisryhmätoiminnasta vieräh-
ti liikkeelle.

Syksyllä alkavassa toiminnassa tar-
jotaan erityistä tukea tarvitseville lap-
sille ja nuorille mahdollisuus kokeilla 
yleisurheilua ja lentopalloa OrPossa, 
salibandya SC Läsimäessä ja jalkapal-
loa Oriveden Tuiskussa.

– Ajatus on se, että erityisryhmiin 
kuuluvat harrastajat kiertävät näis-
sä seurojen ns. normaaleissa harras-
teryhmissä siten, että kerran kuukau-
dessa on kunkin lajin vuoro. Omalla 
vuorollaan ryhmän vetäjät sitoutuvat 
soveltamaan harjoituksiaan siten, että 
kaikki pystyvät osallistumaan, OrPon 
yleisurheilujaoston puheenjohtaja 
Jarkko Valjakka selvittää.

– Samalla tässä on syvällisempänä 

Seurayhteistyö luo 
liikuntamahdollisuuksia 

erityisryhmille Orivedellä
Orivedellä on havahduttu ongelmaan: vammaisille ja erityistä tukea 
tarvitseville lapsille on vain vähän – jos lainkaan – liikuntatoimintaa.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Lisätiedot ja ilmoittautumi-
set Oriveden lajikokeilutoi-
mintaan: Jarkko Valjakka, 
puh. 050 308 0866, jarkko.
valjakka@uta.fi tai Kati Pal-
sinajärvi, kati.palsinajarvi@
orivesi.fi. Kokeiluihin voivat 
osallistua myös Oriveden lä-
hikuntien asukkaat.

Startti-stipendi
Startti-stipendi on VAU:n ja Tukilinja-lehden yhteinen stipendijärjestelmä, 
jonka avulla tuetaan vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa harrastamisen 
alkuvaiheessa. Startti-stipendin haku on kahdesti vuodessa, helmikuun lop-
puun ja lokakuun loppuun mennessä.

Yksilöhakijat voivat saada maksimissaan 500 euron ja seura- ja yhdistysha-
kijat maksimissaan 1 000 euron stipendin.

Lisätiedot ja hakulomake: www.vammaisurheilu.fi 

Info Info

ajatuksena se, että opetetaan seura-
toiminnassa mukana oleville lapsille 
suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ym-
märtämistä, hän jatkaa.

OrPo sai toiminnan välinekustan-
nuksiin VAU:n ja Tukilinja-lehden 
Startti-stipendin kevään 2016 haussa.

– Tiedustelemme etukäteen, keitä 
tähän toimintaan oli-
si tulossa mukaan, 
jotta osaamme sit-
ten näiden henkilöi-
den tarpeisiin teh-
dä välinehankintoja. 
Tarkoituksena on tar-
jota erittäin helppo 
osallistumisen mah-
dollisuus, että kuka 
tahansa voi päästä 
kokeilemaan näitä la-
jeja, Valjakka sanoo.

Syksyllä alkava laji-
kokeilumahdollisuus 
on osa suurempaa 
Oriveden seudulla 

käynnistyvää ja Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön koordinoimaa hanke-
kokonaisuutta nimeltä ”Vapaa-ajan 
toimintaa ja välineitä itseilmaisuun 
erityistä tukea tarvitseville lapsille ja 
nuorille”. Hankkeessa on kumppani-
na mukana myös Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU..
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Kuntoillen Kuntoillen

Erityisliikunnanohjaajan työ on mer-
kittävää monella eri mittarilla, mutta 
talouskurimuksessa viruvat kunnat 
mittaavat asioita ensisijaisesti eurois-
sa. Erityisliikunta on mitä enimmissä 
määrin ennalta ehkäisevää työtä, sen 
tulokset näkyvät kunnissa säästöinä 
sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Erityisliikunta kuuluu suurimmassa 
osassa Suomen kunnista loogisesti lii-
kuntapalvelujen alle. Liikuntapalvelut 
jäävät jatkossakin kuntien tehtäviksi. 
Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalvelut 
tulevat sote-uudistuksen maaliin saat-
tamisen jälkeen kuulumaan maakun-
nan vastuulle.

Kysymys kuuluu, miksi kunnat enää 
panostaisivat tähän ennalta ehkäise-
vään työhön, kun siitä ei koidu niille 
samanlaista taloudellista hyötyä kuin 
aiemmin?

– Sote-lain valmistelussa on tavoit-
teena, että luodaan valtionosuusjär-
jestelmään oma blokkinsa, terveyde-
nedistämisen elementti. Se summa ei 
tule olemaan valtavan suuri, mutta se 
toimisi viestinä siihen, että kuntalais-
ten terveyden edistämiseen kannattaa 
panostaa, sanoo sote-uudistuksesta 
vastaava perhe- ja peruspalveluminis-
teri Juha Rehula (kesk.).

Erityisliikunnanohjaajat ja pienem-
missä kunnissa ne liikuntapalvelujen 

Ministeri Rehula: Kuntien 
valtionosuusjärjestelmään 

tulossa kannuste
terveyden edistämiseen

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus ja siihen liittyvä uusi aluehallintomalli 
huolettavat kuntien erityisliikunnanohjaajia. Pelkona on, että 80-luvulla 

käynnistynyt ja kansainvälisestikin mullistava erityisliikunnanohjaajamalli 
muuttaa radikaalisti muotoaan ja lopulta jää historiaan kuntien tehtävien 

rakenteellisessa myllerryksessä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: JUHAREHULA.FI

työntekijät, jotka vastaavat kunnan eri-
tyisliikunnasta, toimivat tiiviissä yhteis-
työssä sosiaali- ja terveyspalvelujen 
työntekijöiden kanssa. Yksi erityislii-
kunnanohjaajien peloista on, että uu-
distuksen myötä onnistutaan rikko-
maan toimivat palveluketjut kunnan 

eri toimijoiden välillä, kun sote-palvelut 
siirtyvät pois kuntien vastuualueelta.

– Sote-lain pykälät täytyy kirjata 
niin, että yhteistyö toimijoiden välil-
lä on niin mutkatonta kuin mahdollis-
ta. Vaikka hallinnollisesti jatkossa on 
maakunta ja kunta, ovat ne ihmiset 
siellä kunnassa jatkossakin, Rehula to-
teaa.

Mitä erityisliikunnanohjaajan toi-
menkuviin tulee, ministeri Rehula 
myöntää, ettei paluuta entiseen ole.

– Toimenkuvat tulevat monimuo-
toistumaan. Nimikkeetkin tulevat var-
masti muuttumaan, kuten monessa 
paikassa on jo käynytkin. Erityisliikun-
nanohjaaja on nimikkeenä syntynyt 
tarpeeseen, mutta se on kuitenkin ai-
kansa tuote, Rehula sanoo.

Erityisliikunnanohjaajat kipuilevat 
jatkuvasti laajenevan työnkuvan kans-
sa. Erityisesti paperitöiden lisäänty-
minen varsinaisen ohjaamisen kus-
tannuksella on viime vuosien näkyvä 
trendi. Rehula muistuttaa kuitenkin, 
että sote-uudistuksen tärkein tavoi-
te on nimenomaan vapauttaa kuntien 
resursseja.

– Jatkossa kunnat eivät joudu enää 
rahoittamaan erikoissairaanhoidon 
kasvavia menoja nipistämällä muual-
ta, esimerkiksi liikuntapalvelujen re-
sursseista, Rehula konkretisoi..Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Re-

hula.
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ExtremeRunin hyväntekeväisyyspotilla 
saadaan ensimmäinen lasten ratakelaustuoli

Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Vantaalla toukokuussa järjestetyn Ex-
tremeRun-juoksutapahtuman puuha-
mies, juontaja Jaajo Linnonmaa kerä-
si 5 000 euron hyväntekeväisyyspotin 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:lle.

ExtremeRun ja Jaajo halusivat suun-
nata potin liikuntarajoitteisten lasten 
apuvälinehankintoihin. VAU:n alaisuu-
dessa toimiva Soveltavan liikunnan apu-
välinetoiminta SOLIA ostaa summalla 
lapsille suunnatun ratakelaustuolin.

– SOLIA:lla tai Suomessa muuten-
kaan ei ole aiemmin ollut lasten koon 
kelaustuolia, tähän saakka halukkaat 
kokeilijat ovat voineet kelata lähinnä 
aktiivikelaajien vanhoilla tuoleilla. Voi 

siis sanoa, että tälle on olemassa sel-
keä tarve, SOLIA:n apuvälineneuvoja 
Jukka Parviainen toteaa.

Siinä vaiheessa kun ratakelausta ale-
taan harrastaa tavoitteellisesti, tulee 
eteen oman, mittoihin tehdyn kelaus-
tuolin hankinta. Kokeiluvaiheessa ja in-
nostuksen sytyttämisessä on tärkeintä, 
että on tuoli, joka ei ole aivan liian suuri.

– Siihen nähden, että kokeiluväli-
neistöä ei ole liiemmin ollut tarjol-
la, suomalaisten ratakelausmenestys 
maailmalla on ollut uskomatonta. Ex-
tremeRunilta saamamme tuen ansi-
osta pystymme osaltamme pitämään 
huolta siitä, että kelausmenestys jat-
kuu tulevaisuudessakin, VAU:n toimin-

nanjohtaja Riikka Juntunen sanoo.
Lasten kelaustuoli tulee SOLIA:n Hel-

singin toimipisteeseen, josta sitä voi 
vuokrata minne päin Suomea tahan-
sa. Tuolin voi saada SOLIA:lta myös lai-
naan kokeilu- ja kilpailutapahtumiin.

Kelaustuoli tilataan ulkomailta, jo-
ten se ei ehdi käyttöön vielä kesähel-
teille. Realistista on, että kelaustuoli 
on vuokrattavissa SOLIA:sta syyskuus-
sa järjestettävien Rion paralympialais-
ten jälkeen.

Lisätiedot SOLIA:sta: apuväline-
neuvoja Jukka Parviainen, jukka.par-
viainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 
677 0516 ja www.vammaisurheilu.fi/
palvelut/solia

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU saa koordinoitavak-
seen kuntien erityisliikunnan verkoston. Suomen kunnissa on 
noin sata erityisliikunnanohjaajaa, ja pienemmissä kunnissa 
erityisliikunta on osana liikunnasta vastaavien työntekijöiden 
työnkuvaa.

Kuntien erityisliikunnan koordinointi on aiemmin ollut ope-
tus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa. Sen jälkeen, kun mi-
nisteriön erityisliikunnan suunnittelija Kari Koivumäki jäi eläk-
keelle syksyllä 2015, VAU esitti ministeriölle olevansa valmis 
ottamaan verkoston koordinointivastuun.

VAU:n alaisuuteen perustettiin kuntien erityisliikunnan neu-
vottelukunta, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Neuvot-
telukunnan tehtäviin kuuluu verkostotyön linjaaminen ja oh-
jaaminen.

– Tärkein tehtävämme on toimia tukena kuntien erityislii-
kuntaa järjestäville henkilöille ja kuunnella heidän tarpeitaan. 
Tiivistämme mm. yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa, 
neuvottelukunnan puheenjohtajana toimiva VAU:n toiminnan-

johtaja Riikka Juntunen sanoo.
VAU:ssa yhteydenpidosta erityisliikunnanohjaajiin vastaa Tii-

na Siivonen, jonka titteliksi muuttuu samalla verkostokoordi-
naattori entisen tapahtumakoordinaattorin sijaan.

KUNTIEN ERITYISLIIKUNNAN 
NEUVOTTELUKUNTA 2016–2019
• Riikka Juntunen, VAU, puheenjohtaja
• Tiina Siivonen, VAU, sihteeri
• Toni Piispanen, Valtion liikuntaneuvosto
• Saku Rikala, Soveltava Liikunta Soveli ry
• Jari Kanerva, Liikuntatieteellinen Seura
• Elina Karvinen, Ikäinstituutti
• Esa Yletyinen, Kuntien edustaja, Espoo
• Kari Sjöholm, Kuntaliiton edustaja
• Sari Virta, opetus- ja kulttuuriministeriö

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

VAU koordinoimaan kuntien erityisliikunnan verkostoa

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA
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Svenska sidorLyhyesti

Då bomberna föll – och det skedde ofta 
– rusade lille Jean-Pierre Antonios till 
bombskyddet för att spela pingpong.

Antonios som är född 1965 kommer 
från Libanon, från landet som ligger i 
det eldfängda området mellan Israel 
och Syrien.

En exceptionellt stor andel av Liba-
nons befolkning är kristen, trots att lan-
det är en stat i Mellanöstern. Andelen 
kristna uppgår fortfarande till cirka 40 
procent. Även Antonios är en from kris-
ten.

De kristna i Libanon har varit hårt an-
satta under landets hela historia. Pales-
tinierna i söder och syrierna i norr och 
öster har skapat spänningar i landet. På 
70-talet ledde de spända relationerna 
mellan kristna och muslimer till att ett 
inbördeskrig bröt ut.

– Då jag var barn var en del av mina 
vänner muslimer. Jag kunde alltså inte 
föreställa mig att muslimer är onda. Vis-

Bågskyttens rysare
sa muslimer i vårt land anslöt sig ändå 
till syrierna och palestinierna, berättar 
Antonios.

Den unge Antonios deltog inte själv i 
kriget, men han såg sin pappa och äldre 
bror dra ut i krig. Sedan ung pojke var 
Antonios ändå aktiv i det militanta krist-
liga partiet Lebanese Forces. Redan vid 
tio års ålder började han få träning i va-
penhantering.

Ur Antonios perspektiv började si-
tuationen bli ohållbar i slutet av 80-ta-
let då den kristne presidenten Amine 
Gemayels period tog slut 1988. Ingen 
ny president kunde väljas, men gene-
ral Michel Aoun gick i ledningen för de 
kristna.

Aoun hotade med att utvisa syrierna 
från Libanon, men förorsakade en bryt-
ning mellan Libanons armé och partiet 
Lebanese Forces.

Antonios berättar hur han släpades 
till förhör och blev slagen. Antonios blev 

frigiven, men det blev aktuellt att läm-
na det älskade hemlandet. Han kom till 
Finland via Cypern och Sovjetunionen i 
juni 1990.

Sedan Antonios hade bosatt sig i Åbo 
återvände han till Libanon första gång-
en 1993, då den andra av hans brö-
der gifte sig. Den andra resan till Liba-
non gjorde han 1996. Den tredje resan, 
1997, höll på att bli hans död, men inte 
på grund av fientliga landsmän.

– På min resa till Libanon drabbades 
jag av en campylobacterinfektion som 
senare muterade till ett virus, som ing-
en medicin kunde råda bot på. Viruset 
började förstöra mitt centrala nervsys-
tem, berättar Antonios.

Antonios hade fått Guillain-Barrés 
syndrom. Han återvände till Finland i 
mycket dåligt skick och blev placerad i 
respirator i hela tre månaders tid.

Antonios var inlagd totalt 13 måna-
der på sjukhus, från oktober 1997 till 
november 1998. Först återkom and-
ningen, sedan så småningom rörelse-
förmågan med början från den vänstra 
handens lillfinger.

I Kottby år 2000 bekantade sig An-
tonios för första gången med bågskyt-
te, först under handledning av Martti 
Rantavuori, guldmedaljör i de para-
lympiska spelen, sedan ytterligare un-
der handledning av Keijo Kallunki då 
Antonios hade fortsatt sin internatio-
nella karriär.

– I Libanon var jag en mycket skick-
lig skytt med eldvapen, men sedan jag 
kommit till Finland tyckte jag inte längre 
om lukten av krut. I bågskytte fann jag 
en gren där jag kunde utnyttja min yp-
perliga träffsäkerhet, berättar Antonios.

Nu är han världsmästare (2013) i rull-
stolsklassen W1 och dubbel europeisk 
mästare (2010 och 2014). Sammanlagt 
har han sju personliga medaljer i VM- 
och EM-tävlingar och dessutom tre lag-
medaljer i guld.

De paralympiska sommarspelen som 
ordnas i Rio de Janeiro i september är 
för Antonios del redan karriärens fjär-
de spel, men medaljkontot är fortfaran-
de oöppnat. 

– Jag stressar inte för att få en para-
lympisk medalj, men naturligtvis är det 
mitt mål att få en. Förhoppningsvis får 
jag där allting att falla på plats, konsta-
terar Antonios..
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Tuija Helander är en av de mest lo-
vande idrottarna i finländsk friidrotts-
historia. I VM-tävlingarna i Rom 1987 
löpte hon 400 meter häck med fem-
te bästa tiden på 54,62. Tiden är fin-
ländskt rekord, som i sommar hållit i 
29 år.

Helander var under sitt rekordlopp 
26 år gammal, en idrottare i sin bäs-
ta ålder, men lungproblemen kasta-
de redan en skugga över löpkarriären. 
Ett år senare konstaterades lungkol-
laps i hennes vänstra lunga, som se-
dan opererades.

Under olympiaåret 1988 i Soul drab-
bades hon av lungkollaps i högra lung-
an och efter det lyckades en återkomst 
till toppen inte längre. Helander avslu-
tade sin elittävlingskarriär i EM-täv-
lingarna i Split 1990.

– Jag försökte fortfarande hänga 
med i idrotten, men det blev ingen-
ting av det. År 1992 fick jag diagnosen 
LAM, berättar Helander.

LAM eller lymfangioleiomyomatos 
är en sällsynt framskridande lungsjuk-
dom. Den fråntog Helander möjlighe-
ten att ens i liten skala syssla med nå-
got som kunde kallas för idrott.

– Att avstå från elitidrotten var slut-
ligen lättare än att godkänna det fak-
tum att inte ens kunna löpa riktigt 
långsamt, konstaterar Helander.

– Å andra sidan insåg jag i och med 
min sjukdom att det i världen finns 
väldigt många andra intressanta sa-
ker än idrott och motion. Jag började 
bland annat med fotografering, säger 
hon.

Man tillfrisknar inte från LAM. Den 
enda möjligheten var lungtransplanta-
tion. Helanders tillstånd försämrades 
och hon placerades på lungtransplan-
tationslistan våren 1999. I oktober 
2000 fick hon nya lungor.

– Jag hade tidigare sagt att om jag 
får en transplantation så börjar jag 
garanterat inte syssla med idrott för 
transplanterade. Men se där, när jag 
återigen kunde röra på mig fann jag 
mig snabbt igen idrotta, skrattar He-
lander till.

– Det fanns så många dörrar som 
hade stängts, saker som jag trott att 
jag för evigt måste avstå från. När dör-
rarna tack vare lungtransplantationen 

En pånyttfödd idrottare
igen öppnades, fick jag bråttom att 
rusa in genom alla, konstaterar hon.

Helander deltog första gången i FM-
tävlingar i friidrott för personer som 
genomgått organtransplantation i 
Esbo 2001. Helanders gren var då ban-
gång, eftersom hennes kondition inte 
tillät något annat.

Efter lungtransplantationen, när 
medicineringen mot avstötning var 
som starkast, vägde Helander endast 
44 kilo. Under sin tid som elitidrottare 
hade hon vägt 57–58 kilo.

Våren 2002 kunde Helander avstå 
från kortisonmedicineringen och hen-
nes muskelkrafter började återkom-
ma. På sommaren deltog hon i de för-
sta EM-tävlingarna för personer som 
genomgått hjärt- eller lungtransplan-
tation i Klagenfurt i Österrike.

Den gamla elitidrottaren väcktes 
småningom till liv inom Helander. Hon 
började ställa upp mål för sig själv.

– Till en början var det fint då rekor-
den hela tiden kunde förbättras. Å an-
dra sidan var jag i tävlingarna för per-
soner som genomgått transplantation 
den enda tidigare elitidrottaren, jag 
fick alltså egentligen inget motstånd 
från de andra deltagarna, konstaterar 
Helander.

– Idrott för transplanterade har för 
mig varit som en återgång till barndo-
mens glada idrott utan press. Vi har 
alla överlevt och något trivialt presta-
tionstvång dras vi inte med, förklarar 
hon.

Helanders repertoar av grenar har 
vuxit sedan de första FM-tävlingarna för 
personer som genomgått organtrans-
plantation. I EM-tävlingarna för trans-
planterade som ordnas i Vanda 10–17.7 
deltar Helander i terränglöpning (delvis 
gående), volleyboll, badminton, höjd-
hopp (100 meter och 200 meter), kul-
stötning och korta stafetten..
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BOCCIA
PARIBOCCIAKILPAILUT 
Pomarkun Eläkkeensaajat ry:n Bocciakerho järjestää kaikille 
avoimet boccian parikilpailut tiistaina 5. heinäkuuta 2016 klo 
9.00 alkaen Pomarkun pesäpallokentällä (Harjantie 1, 29630 
Pomarkku).
Sarjat: Yleinen, Naiset ja Luokat 1–3. Luokkien 1–3 sarjassa on 
hyvityspisteet käytössä, eikä parin tarvitse kuulua samaan yh-
distykseen.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan Pomarkun 
Eläkkeensaajien tilille FI2157023420026662 tai pelipaikalla.
Ilmoittautumiset 3.7. mennessä: Seppo Vuorela, puh. 050 566 
7846, vuorela.seppo@hotmail.com
Pelipaikalla kahvila ja keittoruoka. Arpajaiset. Omat pallot ja 
mittatikut mukaan.

BOCCIAN KARSTULA OPEN (PARI) 
Karstulan Seudun Invalidit järjestää boccian avoimen Karstu-
la Open -parikilpailun perjantaina 22. heinäkuuta 2016 klo 
9.00 alkaen Karstulan koulukeskuksen ulkokentällä (Koulutie 5, 
43500 Karstula).
Sarjat: naiset, yleinen, luokat 1–3. Luokkien 1–3 sarja voidaan 
muuttaa henkilökohtaiseksi kilpailuksi, jos osanottajia on vä-
hän.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan tilille Karstulan 
Seudun Invalidit ry FI95 4765 0010 0139 33. Pelipaikallakin on 
mahdollista maksaa.
Ilmoittautumiset 17.7. mennessä ensisijaisesti sähköpostilla 
pekka.friman@nic.fi tai Pekka Friman, puh. 040 705 7309.
Myynnissä makkaraa, kahvia ja arpoja. Omat pallot ja mittati-
kut mukaan. 

IV HAKA-BOCCIA (PARI)
Harjavallan Haka järjestää 4. avoimet Haka-Boccia -parikilpailut, 
jotka ovat samalla I Pykilän muistokilpailut, torstaina 4. elokuu-
ta 2016 klo 9.00 alkaen Harjavallan Honkalassa. Osanoton var-
mistus kilpailupaikalla viimeistään klo 8.30.
Sarjat: naiset ja yleinen (molemmissa sarjoissa parin on edus-
tettava keskenään samaa yhdistystä). Hyvityspisteet (naiset ja 
yleinen) poikkeuksellisesti vain tässä kilpailussa: luokka III 2 pis-
tettä, luokka II 3 pistettä ja luokka I 4 pistettä, kuitenkin pari 
enintään 6 pistettä.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan 24.7. mennes-
sä 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 ilmoit-
tautumisia ei oteta vastaan, kuten ei myöskään osanottomak-
suja kilpailupaikalla.
Kisapaikalla on buffetti, ruokaa ja arvontaa.

BOCCIAN SISÄKENTTIEN KOURU- JA  
1-LUOKAN 3. SM-OSAKILPAILU
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n alaisuudessa alkoi 
vuonna 2016 uusi SM-sarja, kun boccian sisäkenttien kouru- ja 
1-luokan henkilökohtaisista Suomen mestaruuksista alettiin pe-
lata sarjamuotoisesti.
Kouru- ja 1-luokan SM-sarjassa järjestetään neljä osakilpailua 
vuona 2016, joista kolmas järjestetään lauantaina 6. elokuuta 
2016 Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksessa Janakkalassa.
Kolme parasta osakilpailua otetaan huomioon, kun viimeisen 
eli neljännen osakilpailun jälkeen jaetaan SM-mitalit. Kisat pela-
taan boccian kansainvälisen järjestön BISFedin sääntöjen mu-
kaan.

KILPAILUKUTSUJA

Osallistumismaksu: 17 euroa/hlö, maksetaan käteisellä Heikki 
Horilalle kilpailupaikalla tai tilille FI34 5078 0820 0711 38. Osal-
listumismaksu sisältää myös urheilijan ja hänen peliavustajan-
sa lounaan Kiipulassa.
Ilmoittautumiset 22.7. mennessä: Heikki Horila, puh. 044 330 
5060, heikkihorila49@gmail.com. Sähköpostilla ilmoittautuneil-
le lähetetään kisainfo etukäteen ennen kilpailuja.
Majoitusvaraukset Heikki Horilan kautta. Esteetön huone 45 
euroa/hlö, sis. aamiaisen. Iltapala on mahdollista tilata hintaan 
4 euroa/hlö. Majoitus tulee maksaa osallistumismaksun yhtey-
dessä.

BOCCIAN SISÄKENTTIEN KOURU- JA  
1-LUOKAN 4. SM-OSAKILPAILU
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n alaisuudessa alkoi 
vuonna 2016 uusi SM-sarja, kun boccian sisäkenttien kouru- ja 
1-luokan henkilökohtaisista Suomen mestaruuksista alettiin pe-
lata sarjamuotoisesti.
Kouru- ja 1-luokan SM-sarjassa järjestetään neljä osakilpai-
lua vuona 2016, joista viimeinen järjestetään keskiviikkona 21. 
syyskuuta 2016 Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksessa 
Janakkalassa.
Kolme parasta osakilpailua otetaan huomioon, kun viimeisen 
osakilpailun jälkeen jaetaan SM-mitalit. Kisat pelataan boccian 
kansainvälisen järjestön BISFedin sääntöjen mukaan.
Osallistumismaksu: 17 euroa/hlö, maksetaan käteisellä Heikki 
Horilalle kilpailupaikalla tai tilille FI34 5078 0820 0711 38. Osal-
listumismaksu sisältää myös urheilijan ja hänen peliavustajan-
sa lounaan Kiipulassa.
Ilmoittautumiset 7.9. mennessä: Heikki Horila, puh. 044 330 
5060, heikkihorila49@gmail.com. Sähköpostilla ilmoittautuneil-
le lähetetään kisainfo etukäteen ennen kilpailuja.
Majoitusvaraukset Heikki Horilan kautta. Esteetön huone 45 
euroa/hlö, sis. aamiaisen. Iltapala on mahdollista tilata hintaan 
4 euroa/hlö. Majoitus tulee maksaa osallistumismaksun yhtey-
dessä.

GOLF
ERITYISGOLFIN E-TOURIN 3. OSAKILPAILU
Erityisgolfin kansallisen E-Tour -kiertueen 3. osakilpailu järjeste-
tään 15. heinäkuuta 2016 Vihti Golf Clubilla. Kiertue on avoin 
kaikille liikunta-, kehitys-, näkö- ja kuulovammaisille sekä elin-
siirron saaneille henkilöille. Lisäksi yksittäiseen kilpailuun voivat 
osallistua muutkin kilpailukohtaisten sääntöjen mukaisesti.
Kilpailumaksu: 50 euroa, sisältää pelaamisen, lounaan ja gol-
fauton sitä tarvitseville. Maksetaan caddiemasterille tuloskort-
tia haettaessa.
Ilmoittautumiset 1.7. mennessä osoitteessa http://suomenhc-
pgolf.fi/kilpailut
Lisätiedot: Samuli Rantala, samuli.rantala@golfi.fi

ERITYISGOLFIN E-TOURIN 4. OSAKILPAILU
Erityisgolfin kansallisen E-Tour -kiertueen 4. osakilpailu järjeste-
tään 2.–4. syyskuuta 2016 Kankaisten Golfissa Maskussa. Kil-
pailu on samalla erityisgolfin Respecta Finnish Disabled Open 
-kilpailu. E-Tour -kiertue on avoin kaikille liikunta-, kehitys-, 
näkö- ja kuulovammaisille sekä elinsiirron saaneille henkilöille. 
Lisäksi yksittäiseen kilpailuun voivat osallistua muutkin kilpailu-
kohtaisten sääntöjen mukaisesti.
Kilpailumaksu: 50 euroa, sisältää pelaamisen, lounaan ja gol-
fauton sitä tarvitseville. Maksetaan caddiemasterille tuloskort-
tia haettaessa.
Ilmoittautumiset osoitteessa http://suomenhcpgolf.fi/kilpailut
Lisätiedot: Samuli Rantala, samuli.rantala@golfi.fi
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MELONTA
RATAMELONNAN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT
Kangasalan Melojat järjestävät ratamelonnan Special Olym-
pics -kilpailut lauantaina 9. heinäkuuta 2016 Kangasalla. Me-
lojalla pitää olla voimassa oleva vakuutus, joka kattaa myös 
melontakilpailut (kilpailulisenssi) sekä oma kanootti ja kellun-
taliivi.
Matkat: 200 m ja 500 m kajakkiyksiköllä. Aikataulu selviää lä-
hempänä kisoja.
Lisätiedot: ensisijaisesti Niina Siljander, puh. 040 866 9903, 
nsiljander@hotmail.com tai Hilkka Leskinen-Nikander, puh. 
045 773 04549, hilkka.leskinen-nikander@hmlliikuntahallit.fi

RATAMELONNAN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT
Lahden Vesisamoilijat järjestävät ratamelonnan Special Olym-
pics -kilpailut lauantaina 13. elokuuta 2016 Lahden Joutjär-
vellä. Melojalla pitää olla voimassa oleva vakuutus, joka kat-
taa myös melontakilpailut (kilpailulisenssi) sekä oma kanootti 
ja kelluntaliivi.
Matkat: 200 m ja 500 m kajakkiyksiköllä. Aikataulu selviää lä-
hempänä kisoja.
Lisätiedot: ensisijaisesti Niina Siljander, puh. 040 866 9903, 
nsiljander@hotmail.com tai Hilkka Leskinen-Nikander, puh. 
045 773 04549, hilkka.leskinen-nikander@hmlliikuntahallit.fi

RATAMELONNAN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT
Vanajaveden Vesikot järjestävät ratamelonnan Special Olym-
pics -kilpailut lauantaina 10. syyskuuta 2016 Ahveniston jär-
jellä Hämeenlinnassa. Melojalla pitää olla voimassa oleva va-
kuutus, joka kattaa myös melontakilpailut (kilpailulisenssi) 
sekä oma kanootti ja kelluntaliivi.
Matkat: 200 m ja 500 m kajakkiyksiköllä. Aikataulu selviää lä-
hempänä kisoja.
Lisätiedot: ensisijaisesti Niina Siljander, puh. 040 866 9903, 
nsiljander@hotmail.com tai Hilkka Leskinen-Nikander, puh. 
045 773 04549, hilkka.leskinen-nikander@hmlliikuntahallit.fi

PURJEHDUS 
VAMMAISPURJEHDUKSEN MESTARUUSKILPAILUT 
JA SPECIAL OLYMPICS -PURJEHDUSKILPAILUT 
Vammaispurjehduksen mestaruuskilpailut järjestetään sun-
nuntaina 7. elokuuta 2016 Turun Pursiseuralla Turussa. Kil-
pailussa noudatetaan ISAF:n purjehduksen kilpailusääntöjä, 
Special Olympics -purjehduksen kilpailusääntöjä sekä pur-
jehdusohjeita. Purjehdusohjeet annetaan kilpailutoimistos-
ta ilmoittautumisen yhteydessä. Rata-alue on Nuottaniemen 
edustalla. Radat ovat vastatuuli-myötätuuli- tai kolmioratoja. 
Kilpailut purjehditaan 606-veneillä. Järjestäjällä on tarvittaes-
sa veneitä kilpailijoiden käyttöön.
Luokat: Special Olympics -luokat: Level 1 - purjehtija hoi-
taa etupurjeen, Unified-partneri on kippari, Level 2 - purjeh-
tija on kippari, Unified-partneri huolehtii purjeista ja antaa 
suullisia ohjeita (partneri saa osallistua ohjaamiseen ennal-
ta sovitun aikamäärän mukaisesti), Level 3 - kaksi purjehtijaa 
hoitavat sekä purjeet että ohjaamisen (veneessä mukana ole-
va valmentaja voi antaa vain sanallisia ohjeita).
Aikataulu: 11.00 ilmoittautuminen kilpailutoimistossa, 12.00 
1. purjehduksen lähtö.
Osallistumismaksu: 50 euroa/venekunta, maksetaan 24.7. 
mennessä tilille Turun Pursiseura ry FI05 5710 0420 1482 98 / 
BIC: OKOYFIHH
Ilmoittautumiset 24.7. mennessä: Johanna Roivanen, roiva-
nen.johanna@gmail.com
Lisätiedot: Johanna Roivanen, puh. 050 303 5591, roivanen.
johanna@gmail.com

KEILAILU 

KEILACUP 2016–2017, 1. OSAKILPAILU 
Keilacupin kauden 2016–2017 ensimmäinen osakilpailu jär-
jestetään lauantaina 17. syyskuuta 2016 klo 10.00 alkaen 
Salossa, Hanhivaaran keilahallissa (Salorankatu 5–7, 24240 
Salo). Kilpailussa noudatetaan kauden 2016–2017 sääntöjä.
Kilpailuerät: 10.00, 12.15, (ratahoito) 15.00 sekä 17.15 (tar-
vittaessa)
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E.
Kilpailussa keilataan kuusi (6) sarjaa, samalla radalla. Jokaisen 
luokan kolme (3) parasta palkitaan.
Kilpailumaksu: 26 euroa/keilaaja, maksetaan 2.9. mennes-
sä Hanhivaara House Bowlersin tilille FI30 1777 3000 0037 67 
(viite: VAU/yhdistys)
Ilmoittautumiset 2.9. mennessä: keilahalli@hanhivaara.fi. Il-
moittautumisessa tulee olla keilaajan nimi ja kilpailuluokka 
sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Jälki-ilmoittautumi-
set eivät ole mahdollisia.
Lisätiedot: Sami Konsteri, puh. 0500 698 026, sami.konste-
ri@hanhivaara.fi tai Seppo Virkkunen, puh. 050 514 5121, 
seppo.virkkunen@salo.salonseutu.fi
Kilpailupäivänä on tarjolla buffet-lounas 8,5 euroa/hlö.
Hotellimajoitus löytyy myös tarpeen mukaan samasta kiin-
teistöstä. Erikoishinnat ovat voimassa kyseiseen kilpailuun 
osallistuville sekä heidän mukana oleville henkilöille koko vii-
konlopun. Varaukset voitte tehdä Sami Konsterille puhelimit-
se tai sähköpostilla.
1hh/yö: 65 euroa (sis. aamiaisen), 2hh/yö: 80 euroa (sis. aami-
aisen), 3hh/yö: 99 euroa (sis. aamiaisen).

KEILACUP 2016–2017, 2. OSAKILPAILU 
Keilacupin kauden 2016–2017 toinen osakilpailu järjestetään 
lauantaina 15. lokakuuta 2016 klo 9.00 alkaen Seinäjoen kei-
lahallissa (Urheilupuisto 5, 60100 Seinäjoki). Kilpailussa nou-
datetaan kauden 2016–2017 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E
Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa rataa vaihtamatta. Jokaisen 
luokan kolme parasta palkitaan.
Kilpailumaksu: 27 euroa/keilaaja, maksetaan yhdistyksittäin 
1.10. mennessä Etelä-Pohjanmaan Näkö ry:n tilille: FI744 747 
00100 754 30, viitenumero 474700-175430 keila.
Ilmoittautumiset 1.10. mennessä: ritva.peltokangas@multi.
fi. Ilmoittautumisessa tulee olla keilaajan nimi ja kilpailuluok-
ka sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Ilmoita myös, 
missä erässä haluat keilata (kilpailuerät: klo 9.00, 11.15, 14.00 
ja 16.15 (jos tarvitaan).
Lisätiedot: Ritva Peltokangas, puh. 0500 159 339 tai VAU, 
Maarit Kaari, puh. 0400 543 430.
Keilahallilla mahdollisuus ruokailuun.

LENTOPALLO 
SPECIAL OLYMPICS -LENTOPALLOLEIRI JA 
BEACH VOLLEY -TURNAUS 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää lentopal-
lon Special Olympics -leirin ja beach volleyn -turnauksen 3.–4. 
syyskuuta 2016 Eurassa. Mukaan voivat ilmoittautua yksit-
täiset pelaajat, partneri-pelaajat tai beach volley -parit.
Ilmoittautumiset 20.8. mennessä: Eija Helander-Nieminen, 
puh. 040 715 3505, eija.helander@gmail.com
Majoitus Jokisaunalla (Sepäntie 1, 27500 Kauttua), täysihoi-
dolla la-su 40 euroa/hlö. Oma aluslakana, pussilakana, tyyny-
liina ja pyyhe mukaan.
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RATSASTUS
KOULURATSASTUKSEN SPECIAL OLYMPICS  
-MESTARUUSKILPAILUT
Kartanon Ratsastajat järjestää Special Olympics -kouluratsastus-
kilpailut 1.–2. lokakuuta 2016 Harjun Oppimiskeskuksessa Vi-
rolahden Ravijoella. Kilpailuissa ratsastetaan Special Olympics 
-mestaruuksista kaikissa luokissa. Kilpailut ratsastetaan arvotuil-
la lainahevosilla. Hevosten arvonta ja koeratsastus tapahtuu lau-
antaina 1.10. klo 10.00 alkaen.
Luokat: Lauantai 1.10. Luokka 1 - Laukka K1; Luokka 2 - Ravi K1; 
Luokka 3 - Ravi K2; Luokka 4 - Käynti K1; Luokka 5 - Käynti 2015
Sunnuntai 2.10. Luokka 1 - Laukka K2; Luokka 2 - Laukka 2015; 
Luokka 3 - Ravi 2015; Luokka 4 - Käynti 2
Ratsastaja voi osallistua taitotasonsa mukaisiin luokkiin, max. 1 
luokka/päivä. Jos luokassa on yli kahdeksan ratsastajaa tai rat-
sastajat ovat taidoiltaan epätasaiset, luokka jaetaan taitotason 
mukaan ja jaetut luokat palkitaan omina luokkinaan. 
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vammaisratsastussääntöjä ja 
Special Olympics -sääntöjä. Kilpailijan on oltava jonkin ratsastus-
seuran jäsen. Jos ratsastaja tarvitsee henkilökohtaista avustajaa, 
on hänen hankittava avustaja itse.
Sekä kilpailu että verryttely on maneesissa. Palkintoina Special 
Olympics -mitalit ja ruusukkeet.
Kilpailun johtajana toimii Maritta Enqvist, tuomarina Kati Hentti-
nen ja hevosvastaavana Johanna Pulkkinen.
Osallistumismaksu: 20 euroa/luokka, hevosmaksu 25 euroa/
luokka. Maksut maksetaan kilpailukansliaan käteisellä tai Karta-
non Ratsastajien tilille FI40 5720 2320 0632 86. Kuitti maksusta 
on esitettävä kansliaan. Hevosmaksu suoritetaan, vaikka ratsas-
taja peruisi lähtönsä.
Ilmoittautumiset 15.9. mennessä: marittaenqvist@gmail.com 
tai puh. 0400 444 164
Majoitusta ja ruokailuja voi varata Harjun ravintola Aurasta, puh. 
044 739 4040 tai ravintola@harjunopk.fi

SALIBANDY
SPECIAL OLYMPICS -SALIBANDYTURNAUS 
Porin Karhut Stars järjestää kehitysvammaisten Special Olympics 
-toiminnan alaisuuteen kuuluvan salibandyturnauksen lauantai-
na 17. syyskuuta 2016 Porin urheilutalolla.
Pelit pelataan yhdellä isolla pelikentällä. Pelaajien määrä pelissä 
on 5vs5 kenttäpelaajaa + maalivahdit. Peliaika on 2x15 minuuttia 
juoksevalla peliajalla.
Mukaan turnaukseen otetaan 12 joukkuetta. Huomioikaa, että 
voitte halutessanne ilmoittaa esim. 2 joukkuetta/seura. Turnauk-
sessa on harraste- ja kilpasarja.
Turnausmaksu: 130 euroa/joukkue.
Ruokailu on mahdollista järjestää urheilutalon ravintolan tiloissa, 
hinta n. 9 euroa/hlö.
Ilmoittautumiset 10.8. mennessä: ismo.ruis@pori.fi. Ilmoittau-
tumisen yhteydessä voi laittaa mahdollisen lounasvarauksen ja 
mahdolliset erityisruokavaliot. Arviomäärä riittää.

YLEISURHEILU 
NÄKÖVAMMAISTEN KOULULAISTEN  
YLEISURHEILUKILPAILUT 
Näkövammaisten koululaisten yleisurheilukilpailut järjestetään 
tiistaina 6. syyskuuta 2016 klo 12.00–15.00 Harjun kentällä Jy-
väskylässä.
Sarja ja lajit: T ja P 9-v S/HN (2007 ja sitä myöhemmin synty-
neet)
T ja P 12-v S/HN (2004–2006 syntyneet)
– 3-ottelu: 60 m juoksu, pituus ja pallonheitto
– 300 m juoksu
T ja P 15v-v S/HN (2001–2003 syntyneet)
T ja P 18-v S/HN (1998–2000 syntyneet)
– 3-ottelu: 100 m juoksu, pituus ja kuula
– 400 m juoksu

Ilmoittautumiset 29.8. mennessä ja lisätiedot: Nina Peltonen, 
puh. 050 400 1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi.
Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä osallistujan nimi ja yhteys-
tiedot, syntymävuosi, valitsemanne lajit, saapumisaika Jyväsky-
lään ja mahdollinen opastarve

PARAYLEISURHEILUN SM-KILPAILUT 
Espoon Tapiot ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU jär-
jestävät parayleisurheilun SM-kilpailut näkö-, liikunta- ja kehitys-
vammaisille urheilijoille sekä elinsiirtourheilijoille 6.–7. elokuuta 
2016 Espoossa. Kilpailupaikkana on Leppävaaran Urheilupuiston 
stadion (Veräjäpellontie 17).
Kilpailuissa noudatetaan VAU:n SM-kilpailusääntöjä.
Kilpailuluokat ja sarjat: liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaisten 
luokat: M/N, M/N19, M/N 50 ja elinsiirtourheilijoiden ikäluokat M/
N19, M/N20–39, M/N40–59, M/N60.
Aikataulu ja lajit:
La 6.8. klo 11.45: kisojen avajaiset, klo 12.00 alkaen: 100m, 400m, 
800m, pituushyppy, kuulantyöntö, linkopallo (näkövammaiset), 
pallonheitto (elinsiirtourheilijat), kehitysvammaisten 3-ottelu (100 
m, kuulantyöntö, pituushyppy), 5-ottelu (näkö- ja liikuntavam-
maisten IPC:n sääntöjen mukaiset lajit)
Su 7.8. klo 11.00 alkaen: 200m, 1500m, 3000m, 3000m kävely, 
5000m (ei elinsiirtourheilijoille), korkeushyppy, kiekonheitto, kei-
häänheitto, M/N 4 x 100m
Huom! Kaikki kisaan liittyvä info nähtävillä ennen kilpailua Es-
poon Tapioiden kilpailusivuilla www.espoontapiot.fi/kilpailut/pa-
rayleisurheilun-sm-2016.  
Lopullinen aikataulu julkaistaan viimeistään viikkoa ennen kilpai-
lua.
Osallistumismaksu: 20 euroa/laji maksetaan 22.7. mennessä 
Espoon Tapioiden tilille FI33 1112 3000 2614 35. Viestikenttään 
tiedoksi VAU SM 2016, kilpailijan nimi, sarja ja laji(t).
Ilmoittautumiset: 22.7. mennessä sähköisellä ilmoittautumislo-
makkeella, joka löytyy osoitteesta www.espoontapiot.fi/kilpailut/
parayleisurheilun-sm-2016.
Ilmoittautumislomakkeen voi tarvittaessa tilata VAU:n toimistolta 
(puh. 045 136 8695 tai lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi). Tilatun 
ja täytetyn ilmoittautumislomakkeen voi lähettää postitse osoit-
teeseen Espoon Tapiot ry, Otaranta 6, 02150 Espoo. Jälki-ilmoit-
tautumiset 3.8. mennessä, maksamalla jälki-ilmoittautumismak-
su 60 euroa/laji em. tilille tai käteisellä kilpailukanslian kassaan.
Lisätiedot: VAU Hannele Pöysti, puh. 050 517 6151 tai hanne-
le.poysti@vammaisurheilu.fi ja Espoon Tapiot Harri Lammi, 041 
510 8018 tai harri@mi.fi.
Osallistumisoikeus: luokitellut liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maiset sekä elinsiirron saaneet (luokitus kansallisten/kansainvä-
listen luokitusten mukaan)
Avoimeen luokkaan voivat osallistua luokittelemattomat vam-
maisurheilijat, kuten: liikuntavammaiset (pysty- ja tuoliluokka), 
näkövammaiset ja kehitysvammaiset.
Luokkia voidaan yhdistää, mikäli osallistujia on vähemmän kuin 
kolme.                                                      
Majoitus (jokainen varaa ja maksaa oman majoituksensa itse):
Scandic Espoo https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/es-
poo/scandic-espoo, Nihtisillantie 1, 02630 Espoo. Etäisyys stadi-
onille noin 7 km. Hinnat: 75 € yhden hengen huone / vuorokau-
si, 85 € kahden hengen huone / vuorokausi, 95 € kolmen hengen 
huone / vuorokausi. Varaukset puhelimitse puh. 09 43520, tai 
sähköpostilla espoo@scandichotels.com 22.7. mennessä saata-
vuuden mukaan, käyttämällä varaustunnusta: PAR050816.  
GLO Hotelli Espoo Sello http://glohotels.fi/hotellit/glo-hotel-sel-
lo, Leppävaarankatu 1, 02600 Espoo, p. 010 3444 200. Etäisyys 
stadionille noin 1,5 km. Hinnat: 80 € yhden hengen huone / vuo-
rokausi, 90 € kahden hengen huone / vuorokausi, 110 € kolmen 
hengen huone / vuorokausi. Varaukset nettisivuilta www.gloho-
tels.fi 22.7. mennessä saatavuuden mukaan, käyttämällä varaus-
tunnusta ESPOONTAPIOT. Kuluton peruutus 72 h ennen.
Huom! Hotelleilta ei ole järjestäjän puolelta kuljetusta Leppävaa-
ran Stadionille.
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VAMMAISURHEILUN 
VALMENTAJAPÄIVÄ
Vammaisurheilun valmentajapäivä järjes-
tetään sunnuntaina 14. elokuuta 2016 
Nastolan Liikuntakeskus Pajulahdessa. 
Päivä on suunnattu kaikille vammaisur-
heilun parissa jo toimiville tai vammais-
urheilusta kiinnostuneille valmentajille.

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

Valmentajapäivän hinta: 30 euroa/
hlö, sisältää lounaan.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Tuo-
mas Törrönen, puh. 050 408 6152, tuo-
mas.torronen@vammaisurheilu.fi

Valmentajapäivän järjestävät yhteis-
työssä Suomen Valmentajien vammais-
urheilun valmentajakerho, VAU, Suomen 
Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pa-
julahti.

SHERBORNE-
PERUSKURSSI
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
järjestää Sherborne-peruskurssin 24.–25. 
syyskuuta 2016 Turussa. Kouluttajana 
toimii Susa Miettunen.

Veronica Sherbornen kehittelemä lii-
kuntamenetelmä eli SDM (Sherborne De-
velopmental Movement) on kokonaisval-
tainen harjoitusmenetelmä, joka tukee 
monipuolisesti motoriikan ja sosiaalisten 
taitojen kehittymistä. SDM-menetelmä 
on alun perin kehitetty kehitysvammais-
ten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta 
monipuolisuutensa ja muunneltavuuten-
sa ansiosta sitä käytetään laajasti sekä 
yleis- että erityisopetuksessa niin kouluis-
sa kuin päivähoidossakin. Menetelmä so-
veltuu hyvin myös aikuisten ja iäkkäiden 
liikuntaan.

SDM-menetelmässä harjoitellaan mo-

torisia perustaitoja, jotka ovat kaikkien 
monimutkaisempien taitojen perustana. 
Harjoittelu on fyysisesti monipuolista ja 
kuormittavaa, vaikka opetustuokioissa ei 
korostetakaan lihaskuntoa, nopeutta tai 
kestävyyttä. Varsinaisten motoristen tai-
toharjoitusten lisäksi SDM-menetelmäs-
sä pyritään liikunnan keinoin tukemaan 
osallistujien vuorovaikutustaitojen kehit-
tymistä sekä harjoitellaan rauhoittumista 
ja rentoutumista.

Koulutuksen hinta: 220 euroa, sisäl-
tää koulutusmateriaaline, 2xlounas ja 
kahvi/tee

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

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

Kohderyhmä: SDM-peruskurssin käy-
neet ja menetelmää n. vuoden käyttä-
neet henkilöt

Veronica Sherbornen kehittelemä lii-
kuntamenetelmä eli SDM (Sherborne De-
velopmental Movement) on kokonaisval-
tainen harjoitusmenetelmä, joka tukee 
monipuolisesti motoriikan ja sosiaalisten 
taitojen kehittymistä. SDM-menetelmä 
on alun perin kehitetty kehitysvammais-
ten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta 
monipuolisuutensa ja muunneltavuuten-
sa ansiosta sitä käytetään laajasti sekä 
yleis- että erityisopetuksessa niin kouluis-
sa kuin päivähoidossakin. Menetelmä so-
veltuu hyvin myös aikuisten ja iäkkäiden 
liikuntaan.

SDM-menetelmässä harjoitellaan mo-
torisia perustaitoja, jotka ovat kaikkien 
monimutkaisempien taitojen perustana. 
Harjoittelu on fyysisesti monipuolista ja 
kuormittavaa, vaikka opetustuokioissa ei 
korostetakaan lihaskuntoa, nopeutta tai 
kestävyyttä. Varsinaisten motoristen tai-

toharjoitusten lisäksi SDM-menetelmäs-
sä pyritään liikunnan keinoin tukemaan 
osallistujien vuorovaikutustaitojen kehit-
tymistä sekä harjoitellaan rauhoittumista 
ja rentoutumista.

Tavoite: Koulutus laajentaa ja syven-
tää valmiuksia käyttää SDM-harjoitusoh-
jelmaa lasten motoristen ja sosiaalisten 
taitojen ja oppimisvalmiuksien kehittämi-
sessä yksilöllisesti ja/tai omaan ryhmään 
soveltaen.

Koulutuksen hinta: 115 euroa, sisäl-
tää koulutusmateriaalin, lounaan ja kah-
vin/teen.

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

VAU-TYÖPAJA 4: 
LIIKUNTAA KAIKILLE 
VAU järjestää yhteistyössä liikunnan 
aluejärjestöjen kanssa VAU-työpaja -oh-
jaajakoulutuksia. Hämeen Liikunta ja Ur-
heilu ry järjestää VAU-työpaja 4: Liikuntaa 
kaikille -koulutuksen keskiviikkona 26. lo-
kakuuta 2016 Tampereella.

Työpajan sisällöt: A) Ohjaajana toi-
miminen

Osallistuja ymmärtää hyvän suunnit-
telun merkityksen liikuntatuokion toteu-
tuksessa.

Osallistujalla on perusvalmiudet jäsen-
nellyn ja selkeän tuokion toteuttamiseen.

Osallistujalla on valmiuksia soveltaa 
toimintaa tarpeen mukaan.

Osallistuja hahmottaa inkluusion kirjo 
-ajattelumallin ja osaa soveltaa sitä käy-
täntöön.

B) Pelit ja leikit tutuiksi
Osallistuja osaa ohjata erilaisia mata-

lan kynnyksen pelejä ja leikkejä sekä mo-
torisia harjoitteita.

Osallistujalla on käytännön valmiudet 
soveltaa toimintaa osallistujien tarpeiden 
mukaisesti.

Lisätiedot: HLU, Suvi Vuorela, suvi.vuo-
rela@hlu.fi ja www.hlu.fi

KOULUTUKSET

LEIRIKUTSUT

12 LAJIN SPECIAL OLYMPICS  
-VALMENNUSLEIRI 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää kehitys-
vammaisten urheilijoiden Special Olympics -valmennuslei-
rin 23.–25. syyskuuta 2016 Liikuntakeskus Pajulahdessa 
Lahden Nastolassa. Leiri on avoin kaikille kehitysvammaisil-
le urheilijoille sekä jalkapallon ja koripallon vammattomille 
Unified-partnereille.

Tarjolla on valmennusta 12 Special Olympics -lajissa: uin-
nissa, jalkapallossa, yleisurheilussa, koripallossa, keilailussa, 

triathlonissa, ratsastuksessa, rytmisessä voimistelussa, sali-
bandyssa, taitoluistelussa, pöytätenniksessä ja tenniksessä. 
Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmennukseen. Lei-
rillä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajan ohjauksessa.

Hinta: 150 euroa, paitsi ratsastus 200 euroa (laskutetaan 
ennen leiriä, sisältää majoituksen, ruokailut, ohjauksen ja 
leirivakuutuksen).

Ilmoittautumiset 28.8. mennessä sähköisellä ilmoittau-
tumislomakkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi

Lisätiedot: Special Olympics -lajikoordinaattori Jukka Lah-
ti, jukka.lahti@vammaisurheilu.fi, puh. 045 139 7373
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VAU tiedottaa

E = elinsiirtourheilijat, 
K = kehitysvammaiset urheilijat, 
L = liikuntavammaiset urheilijat, 
N = näkövammaiset urheilijat

Lisätiedot tapahtumista:
www.vammaisurheilu.fi

(–> Selaa tapahtumia)

KALENTERI

Kesäkuu
28.6.–1.7. Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun 
PlayCity-lastenkaupunkileiri (E, K, L, N) 
Kauhajoki
30.6. IV Eurajoki-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Eurajoki

Heinäkuu
1.–3.7. Erityislasten Perhesportti-leiri (E, K, L, 
N) Tampere
2.7. Hylly-Boccia (pari) (E, K, L, N) Seinäjoki
4.–8.7. LiikU:n Pitkis-Sport -liikuntaleiri (E, K, 
L, N) Kokemäki
4.–8.7. LiikU:n Pitkis-Sport 
-pyörätuolikoripalloleiri (L) Kokemäki
5.7. Paribocciakilpailut (E, K, L, N) Pomarkku
9.7. Ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (K) Kangasala
9.7. V Keuruu-Boccia (pari) (E, K, L, N) Keuruu
10.–17.7. Elinsiirron saaneiden EM-kilpailut 
(E) Vantaa
11.7. Tikkurilantorin Sporttitori-tapahtuma 
(E, K, L, N) Vantaa
11.–18.7. Sähköpyörätuolisalibandyn EM-
kilpailut (L) De Rijp, Hollanti
12.7. Kansalaistorin Sporttitori-tapahtuma 
(E, K, L, N) Helsinki
12.–15.7. Elinsiirtoliikunnan työpajat ja 
symposio, Vantaa
13.7. Käpylän urheilupuiston Sporttitori-
tapahtuma Helsinki Cupin yhteydessä (E, K, 
L, N) Helsinki
13.–16.7. Elinsiirron saaneiden lasten ja 
nuorten liikuntaleiri (E) Vantaa
14.7. Jumbon Sporttitori-tapahtuma (E, K, L, 
N) Vantaa
14.–17.7. Liettuan kansainvälinen 
maalipalloturnaus (N) Vilna, Liettua
15.7. Erityisgolfin E-Tour -kiertueen 3. 
osakilpailu (E, K, L, N) Vihti
15.7. Sellon Sporttitori-tapahtuma (E, K, L, N) 
Espoo
15.–22.7. Down-urheilijoiden Trisome Games 
(K) Firenze, Italia

16.7. II Vaasa-Open (pari) (E, K, L, N) Vaasa
16.7. Myyrmannin Sporttitori-tapahtuma (E, 
K, L, N) Vantaa
16.–17.7. Istumalentopallon beach volleyn 
2vs2 -SM-turnaus Helsinki Metropolitan 
Open (L) Helsinki
17.–21.7. Jalkapallon Special Olympics Kim 
Källström Trophy (K) Göteborg, Ruotsi
22.7. Boccian Karstula Open (pari) (E, K, L, N) 
Karstula
23.7. Härmä-Boccia (pari) (E, K, L, N) Alahärmä
25.–28.7. KepLi:n JukuJuku-leiri (E, K, L, N) 
Kalajoki
29.–31.7. Maalipallon Malmö Men Intercup 
-turnaus (N) Malmö, Ruotsi

Elokuu
1.–5.8. ESLU:n Sporttileiri (E, K, L, N) Tuusula
1.–5.8. HLU:n Hämeen Sportti -leiri (E, K, L, N) 
Ylöjärvi
2.8. Kasperi-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) 
Seinäjoki
4.8. IV Haka-Boccia (pari) (E, K, L, N) Harjavalta
6.8. Jalkapallon erityisryhmien SM-sarja 
2016, 2. osaturnaus (K, L) Hämeenlinna
6.8. Boccian sisäkenttien kouru- ja 1-luokan 
3. SM-osakilpailu (L) Janakkala
6.–7.8. Parayleisurheilun SM-kilpailut (E, K, L, 
N) Espoo
7.8. Vammaispurjehduksen 
mestaruuskilpailut sekä Special Olympics 
-purjehduskilpailut (K) Turku
9.8. Törnävä-Boccia (pari) (E, K, L, N) Seinäjoki
11.8. Paralympiapäivä (K, L, N) Helsinki
13.8. Ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (K) Lahti
13.8. Likkojen Lenkki (E, K, L, N) Oulu
13.–14.8. Erityisen hyväksi ohjaajaksi 
– peruskoulutus erityisryhmien ja 
kaikille avoimien ryhmien ohjaamisesta 
kiinnostuneille, Tampere
14.8. Vammaisurheilun valmentajapäivä, 
Nastola
15.–17.8. Boccian EKL:n SM-kilpailu (ulko) 
(joukkue) (E, K, L, N) Virrat
19.–21.8. Iloliikuttaja-vertaisohjaajien 
päätöskurssi (E, K, L, N) Nastola
20.–28.8. Näkövammaisten keilailun MM-
kilpailut (N) Varsova, Puola
26.–28.8. Nuorten maalipalloleiri (N) Jyväskylä
28.8. Kelkkajääkiekkoharjoitusten 
aloituskerta (L) Kaarina

Syyskuu
2.–4.9. Erityisgolfin E-Tour -kiertueen 4. 
osakilpailu (E, K, L, N) Masku
2.–4.9. Nuori toimija -koulutuksen 2. 
lähijakso (E, K, L, N) Nastola
3.9. Boccian XII Kivikylä-turnaus (pari) (E, K, 
L, N) Rauma
3.–4.9. Special Olympics -lentopalloleiri ja 
beach volley -turnaus (K) Eura
6.9. Näkövammaisten koululaisten 
yleisurheilukilpailut (N) Jyväskylä
7.–18.9. Kesäparalympialaiset (K, L, N) Rio de 
Janeiro, Brasilia
10.9. Ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (K) Hämeenlinna
17.9. X Lempäälä-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Lempäälä
17.9. Special Olympics -salibandyturnaus 
(K) Pori
17.9. Keilacup 2016–2017, 1. osakilpailu (E, K, 
L, N) Salo
18.–24.9. Sokkopingiksen EM-kilpailut (N) 
Pisa, Italia
21.9. Boccian sisäkenttien kouru- ja 
1-luokan 4. SM-osakilpailu (L) Janakkala
23.–25.9. 12 lajin Special Olympics 
-valmennusleiri (K) Nastola
24.–25.9. Sherborne-peruskurssi, Turku
24.–25.9. Nokia-Boccia (henk.koht., pari) (E, K, 
L, N) Nokia
30.9. Ruska-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Peräseinäjoki

Lokakuu
1.–2.10. Kouluratsastuksen Special Olympics 
-mestaruuskilpailut (K) Virolahti
3.–10.10. Pyörätuolirugbyn B-sarjan EM-
kilpailut (L) Nottwil, Sveitsi
8.10. Juhla-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) Isokyrö
15.10. Keilacup 2015–2016, 2. osakilpailu (E, 
K, L, N) Seinäjoki
17.–19.10. Boccian EKL:n SM-kilpailu (sisä) 
(pari) (E, K, L, N) Virrat
22.10. XXXVIII Lasikaupunki-Boccia (joukkue) 
(E, K, L, N) Riihimäki
22.10. Sherborne-jatkokurssi, Turku
25.10. Vaasa-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) Vaasa
26.10. VAU-työpaja 4: Liikuntaa kaikille, 
Tampere
28.10. Kurikka-Boccia (pari, joukkue) (E, K, L, 
N) Kurikka

NUORTEN MAALIPALLOLEIRI 
Nuorten maalipalloleiri järjestetään 26.–28. elokuuta 2016 
Valteri Onervan koulun tiloissa Jyväskylässä. Leiri alkaa per-
jantaina 26.8. klo 17.00 ja päättyy sunnuntaina 28.8. klo 15.00 

mennessä. Leirin vastaavana ohjaajana toimii Heikki Juvonen.
Leirin hinta: 80 euroa/hlö, sis. täysihoidon.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Heikki Juvonen, puh. 044 
344 2604, heikkiju@gmail.com


