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Suomen Vammaisurheilu- ja -liikunta VAU ry on yksi tahois-
tamme, joille veikkauspeleillä tuotetut eurot myönnetään 
käytettäväksi. VAU:n 240 jäsenyhdistystä mahdollistavat 
liikunnan ja urheilun harrastamisen. Ohjaajat ja valmen-
tajat innostavat liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä 
liikkumaan – eri lajeissa, eri puolilla Suomea, kaikkina vuo-
denaikoina. Kuvan CP-vammaisten jalkapallon Suomen 
maajoukkue on esimerkkejä siitä, millainen merkitys urhei-
lulla on. Liikunta on kieli, joka yhdistää meitä kaikkia.  

Haluamme olla jatkossakin edistämässä suomalaista 
vammaisurheilua ja -liikuntaa ja samalla viedä liikuntakult-
tuuria kohti mahdollisuuksien tasa-arvoa. Lämmin kiitos 
sinulle, joka pelaat Veikkauksen pelejä. Tehdään yhdessä 
tavoitteista totta. 

Riikka Juntunen 
Toiminnanjohtaja
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry

TÄRKEÄSSÄ 
      ROOLISSAKiitos Veikkauksen 

pelien pelaajat!
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toimitukselle lähetettyjä juttuja.

Pääkirjoitus

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

Ateena, Peking, Lontoo ja Rio. Neljät paralympialaiset, joista Leo-Pekka Tähti pala-
si kotiin voittajana, luokkansa parhaana ja kisojen nopeimpana kelaajana. Lontoon 
paralympialaisten jälkeen käynnistynyt keskustelu vuoden urheilijasta innosti monet 
haaveilemaan siitä, että Tähti valittaisiin vuoden urheilijaksi vuonna 2012. Lontoon pa-
ralympialaiset olivat menestys monellakin mittarilla. Kisoissa oli iso joukkue, joka toi 
kotiin yhteensä kuusi mitalia, joista neljä kultaisia. Paralympiajoukkue oli onnistunut 
kansainvälisesti mitaten pienillä resursseilla menestymään juuri silloin kuin pitikin.

Tammikuussa Hartwall Areenalla lavalle kiipesi Tuuli Petäjä-Siren, joka saavutti Lon-
toossa purjelautailussa hopeaa. Leo-Pekka Tähti keräsi äänestyksessä eniten yk-
kössijoja, mutta jäi lopulta kolmanneksi Antti Ruuskasen taakse. Yle uutisoi tapa-
uksen ”Vuoden urheilija -äänestyksessä hämmentävä tulos - Petäjä-Sirén ykkönen”. 
Viidennen kerran peräkkäin urheilutoimittajat valitsivat naisen vuoden urheilijaksi.
 Rion paralympialaiset eivät olleet suomalaisille samanlainen menestyksen paikka 
mitalien näkökulmasta. Merkittävää kuitenkin on, että moni teki Riossa vuoden 
parhaat suorituksensa ja nuoret urheilijat onnistuivat erinomaisesti. Kaikkea ei 
voi mitata mitaleilla. Ennen kisoja oli kerrottu Tähden haastavasta tilanteesta, ki-
soihin valmistautuminen ei ollut sujunut suunnitelmien mukaan ja kisakumppa-
neiden tiedettiin olevan kunnossa. Finaalissa kuitenkin tärähti – 13,90, Hopealle 
jäänyt Kiinan Yang Liu hävisi kaksi kymmenystä. Suomalainen oli paralympialais-
ten nopein kelaaja neljännen kerran peräkkäin. Käsittämätön suoritus porilaisel-
ta, joka pikkupojasta lähtien oli tehnyt sitä mitä rakasti – urheillut. Sysäys uralle oli 
kuitenkin sen kerta, jolloin Tähti ensimmäistä kertaa kokeili kelaustuolia.
 Tämän lehden teemana on ensimmäinen kerta. Toisilla ensimmäinen kerta kolah-
taa heti, toisilla alku on vaikeaa. Vaikka kokeilut ovat erilaisia, varmaa on se, että 
jokaisen urheilijan ja liikkujan polku alkaa näistä ensimmäisistä kerroista. Lepen 
ensimmäinen kerta johti uralle, jonka aikana hän on saavuttanut yhteensä viisi 
paralympiakultaa (Ateenasta tuli kultaa myös sittemmin kisaohjelmasta pudote-
tulta 200 metriltä), maailmanmestaruuksia, maailmanennätyksen ja lopulta myös 
valinnan Vuoden urheilijaksi vuonna 2016.
 Sen ei pitänyt olla mahdollista, mutta näin vain kävi. Eniten ykköstiloja, eniten ää-
niä. Suvereeni voitto, yhtä ylivoimainen kuin omassa lajissaan. Lepen tavoitteet 
ovat olleet aivan muuta kuin tulla valituksen Vuoden urheilijaksi, mutta se kertoo 
arvostuksesta, jota hän urheilijana Suomessa nauttii.
 Minulle valinta kertoo myös sen, että olemme menneet askeleen kohti yhdenver-
taisempaa liikuntakulttuuria. Yhdenvertaisuus ei ole sanoja, se on tekoja. Vuoden 
urheilijaksi valitaan vihdoin vain urheilijoita. 

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA

P.S. Tänä vuonna juhlitaan 100-vuotiasta Suomea! VAU on mukana juhlavuoden kampanjassa luo-
malla polkuja liikuntaan ja urheiluun Liikuntamaassa Tampereella marraskuussa. Siellä nähdään!

Sen ei pitänyt olla mahdollista
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Teema
Eka kerta

M
aaliskuussa Itävallas-
sa järjestetyissä Special 
Olympics -talvimaail-
mankisoissa oli mukana 
34 suomalaisurheilijaa. 

Kokeneimmat heistä ovat olleet mu-

Special Olympics 
– lähtemätön ensivaikutelma

Special Olympics -maailmankisat ovat kehitysvammaisten urheilun suurin 
tapahtuma. Valtavat kisat, joissa kehitysvammaiset henkilöt ovat aidosti 

valokeilassa. Se on suuri unelma monelle urheilevalle kehitysvammaiselle, 
myös Suomessa, josta maailmankisoihin on osallistuttu vuodesta 1993 saakka.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LAURI JAAKKOLA, HEIDI LEHIKOINEN

Milena Lumiketo.

kana 90-luvulta saakka, mutta paljon 
oli myös kisojen ensikertalaisia. Heil-
le kaikki Itävallassa koettu oli aidosti ai-
nutlaatuista, jotain suurempaa kuin mi-
kään aiemmin urheilun parissa.

Nokialainen 15-vuotias taitoluisteli-

ja Milena Lumiketo oli kisajoukkueen 
kuopus. Hän oli ollut edellisenä syksy-
nä taitoluistelukisoissa Islannissa, mut-
ta muuten hänellä ei suuremmin ollut 
kokemusta isoista kisoista eikä matkus-
tamisesta. Nuoren naisen tunteet heit-
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Ekaa kertaa...

Luokittelemassa 
pyörätuolirugbynpelaajaa
Ensimmäinen kansainvälinen 
pyörätuolirugbyluokitteluni oli 
EM-kilpailuissa Belgiassa 2013, 
jossa olin Ahos-apurahalla tavoitteena 
kansainvälisen luokittelijan status. 
Tein Ruotsin maajoukkueen Tomas 
Hjertille lihastestauksen ja voin sanoa, 
että jännitti, kun viralliset luokittelijat 
seurasivat työtäni. Tilannetta voi melkein 
verrata työhöni leikkaussalihoitajana, 
missä monesti joutuu tekemään töitä 
monen silmäparin ja paineen alla. 
Tiesin kuitenkin mitä olen tekemässä 
ja tilanteesta jäi minulle hyvä olo. 
Tavoitteenikin täyttyi.

Sanna Weurlander
pyörätuolirugbyn luokittelija

Kokeilemassa  
maalipalloa
Olin kokeillut lapsille suunnattua versiota 
maalipallosta peruskouluikäisenä, 
mutta oikeaa maalipalloa pääsin 
kokeilemaan 17-vuotiaana Keskuspuiston 
ammattiopistossa Arlassa. Se ei 
todellakaan ollut ”rakkautta ensi 
silmäyksellä”. Sanoin aina, etten koskaan 
ikinä rupeaisi pelaamaan, sillä se on aivan 
kamalaa, sattuu ja näyttää typerältä. 
Menestymisen ja kehittymisen nälkä 
kuitenkin kasvoi ensimmäisen tehdyn 
maalin myötä ja nyt toimin maajoukkueen 
kapteenina. Maalipallo on vauhdikasta ja 
sen harjoitteleminen monipuolista.

Iida Kauppila
naisten maalipallomaajoukkue

telivät koti-ikävästä mitalihuumaan, 
mutta päällimmäiseksi taisi jäädä kui-
tenkin hienoja muistoja ja tärkeää it-
senäistymisoppia aikuiselämää silmäl-
lä pitäen.

– Jännitti ihan hirveästi, mutta nyt 
tuntuu kivalta ja olen iloisella mielellä, 
kultamitalin voittanut Lumiketo sanoi.

Maailmankisoissa on mukana paljon 
urheilijoiden vanhempia ja muuta tuki-
joukkoa, mutta he ovat pääasiassa vain 
katsojia. Itse kisareissu tehdään jouk-
kueen kesken, ja joukkue koostuu tiu-
kasti urheilijoista ja valmentajista.

Napakettujen esiinmarssi
Espoolaiselle alppihiihtäjälle Bea Wes-
terstråhlelle, 18, laskeminen on ol-
lut koko perheen yhteinen harrastus. 
Vuotta ennen Itävallan kisoja Wester-
stråhle osallistui jo menestyksekkäästi 
Italiassa down-urheilijoiden alppihiih-
don mestaruuskisoihin, mutta silloinkin 

Bea Westerstråhle.

reissu tehtiin yhdessä isä Karl Wester-
stråhlen kanssa. Siinä mielessä Special 
Olympics -kisat olivat Beallekin ensiko-
kemus itsenäisemmästä kisareissusta.

Westerstråhlelle jäi sopivasti nälkää 
tuleviin kisoihin, sillä Helsinki Ski Clubin 
laskija sijoittui neljänneksi niin suurpu-
jottelussa kuin pujottelussakin.

Alppihiihdossa Suomella oli Westers-
tåhlen lisäksi viisi muutakin talvikisojen 
ensikertalaista. Heistä Leevi Salmi oli 
ollut aiemmin mukana kesämaailman-
kisoissa jalkapalloilijana ja Saga Hän-
ninen rytmisessä voimistelussa. Wes-
terstråhlelle, Erika Rämölle, Marco 
Magille ja Teo Ruoslahdelle kyseessä 
olivat ensimmäiset isot Special Olym-
pics -kisat.

Vuonna 2005 Espooseen perustettiin 
kehitysvammaisten alppihiihtoryhmä 
Napaketut. Laskijoiden vanhempien 
aloitteesta käynnistetyn ryhmän oh-
jaajaksi tuli Virpi Mikkola, joka nyt, 12 
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Teema

Arttu Paukkonen. Aleksi Timonen (vas.)

vuotta myöhemmin, toimi yhtenä Suo-
men Special Olympics -alppijoukkueen 
valmentajista.

Solvallassa laskevissa Napaketuissa 
alusta saakka mukana olleet Rämö ja 
Westerstråhle ovat nyt 18-vuotiaita ja 
Hänninen 16-vuotias. Mikkola on val-
mentanut laskijoita valtaosan heidän 
elämästään. Aluksi tutustuttiin lumeen 
kieriskellen siinä, Itävallassa he jo pöl-
lyttivät sitä tottuneesti pujotellessaan 
porttien välistä.

– Miten pieniä nappuloita he silloin 
olivatkaan! Ja millaisia apuvälineitä 
aluksi tarvittiin! Olin oikea Pelle Pelo-
ton, kun väsäsin erilaisia puutarhalet-
kuratkaisuja, jotta saisin heidän suk-
sensa pysymään erillään toisistaan. Nyt 
he menevät tuolla ilman mitään apua, 
Mikkola totesi.

”Outoa palata arkeen”
Salibandyssa Suomen yhdeksän pelaa-
jan joukkueesta neljä oli talvimaailman-
kisojen ensikertalaisia. Heistäkin kui-
tenkin kolme oli saanut tuntumaa vuosi 
sitten järjestetyistä esikisoista. Kuopion 
Welhojen varkautelaislähtöinen Arttu 
Paukkonen, 17, oli joukkueen ainoa 
täysin ensikertalainen.

– Hienoa oli olla mukana tällaisessa 
isossa tapahtumassa näin nuorella iäl-
lä. Ruotsissa olin käynyt ja yhden ker-
ran lentänyt, mutta tämä oli ensimmäi-

nen isompi reissu minulle, Paukkonen 
sanoi.

Paukkonen elää muutenkin itsenäis-
tymisvaihetta elämässään, sillä hän on 
muuttanut kotoa Varkaudesta Kuopi-
oon käymään koulua. Paukkonen ei 
kuitenkaan ole jännittäjätyyppiä, vaan 
päinvastoin imee itseensä innolla kai-
ken mahdollisen kokemuksen.

– Olen ollut aika väsynyt reissun jäl-
keen ja outoa on ollut palata arkeen, 
mutta kyllä tästä jäi tosi paljon nälkää. 
Haluan päästä jatkossakin mukaan ki-
soihin ja aion treenata entistä kovem-
paa, salibandyn ohella myös jalkapalloa 
pelaava savolainen sanoi.

Suomen salibandyjoukkue jäi Itäval-
lan Grazissa pelatussa turnauksessa 
niukasti kakkoseksi Tšekin jälkeen.

– Jos jokin reissussa yllätti, niin sali-
bandyjoukkueiden kova taso. Se var-
maan yllätti meidät kaikki. Esikisoissa 
mukana olleet sanoivat, ettei siellä ol-
lut ihan näin kovia joukkueita vastassa, 
Paukkonen totesi.

Vahva ryhmähenki kannattelee
Lumikenkäilyjoukkueen ensikertalaisil-
la, orimattilalaisella Aleksi Timosella 
ja hartolalaisella Esa Peltosella oli ym-
pärillä hyviä mentoreita: kokeneet val-
mentajat Mika Valavuori ja Virpi Pal-
mén sekä aiemmin kisoissa mukana 
olleet urheilijat Sami Korhonen, Kim 

Syrjäläinen ja Elisa Aronen.
Hyvässä porukassa oli helppoa olla 

oma itsensä ja silloin myös urheilusuo-
ritukset sujuivat. Timoselle ja Peltosel-
le pujotettiin kaulaan molemmille kak-
si mitalia, yhdet henkilökohtaiset sekä 
viestihopea.

– Itävalta oli hieno paikka, tykkäsin. 
Lumikenkäily ja mitalienjako olivat pa-
rasta. Ruoka oli hyvää ja vähän ehdit-
tiin käydä shoppailemassakin, 23-vuoti-
as Timonen summasi.

Kaikki ensikertalaiset eivät automaat-
tisesti ole teini-ikäisiä tai nuoria aikui-
sia. Imatralainen maastohiihtäjä Tee-
mu Toiviainen löysi kilpahiihdon pariin 
aikuisiällä ja teki Itävallassa menestyk-
sekkään Special Olympics -ensiesiinty-
misen kolmella mitalilla kuorrutettuna.

– Nelisen vuotta sitten Imatralla sat-
tui olemaan SM-kilpailut. Olen hiihtä-
nyt ihan pienestä asti, ja päätin mennä 
kokeilemaan kilpailemista. Sillä tiellä 
tässä nyt ollaan, 36-vuotias Toiviainen 
sanoi.

– Tämä on ollut erittäin hieno koke-
mus ja olen tyytyväinen kisoihin, totesi 
Toiviainen, joka työskentelee Imatran 
kaupungilla liikuntapaikkojen hoito-
hommissa..
Lisää tarinaa Itävallan Special Olympics 
-talvimaailmankisoista tämän lehden si-
vuilla 20–21.
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Linnan juhlissa
Jännitys alkoi nousta, kun odottelin 
kättelyvuoroa, mutta kun vuoroni 
tuli, niin jännitys katosi sen jälkeen. 
Linnan juhlat jännitti kyllä enemmän 
kuin Special Olympics -kisojen 
uintifinaali. Sanoin presidentille, että 
”erityisurheilun puolesta kiitos kutsusta 
ja hyvää itsenäisyyspäivää!” Ruoka 
Linnan juhlissa oli todella hyvää ja oli 
suuri kunnia tutustua muusikkoon ja 
kansanedustajaan Mikko Alataloon 
ja MTV:n toimittajaan Jussi Kärkeen. 
Urheilussa tavoitteenani on vielä kerran 
päästä edustamaan Special Olympics 
-kisoihin Abu Dhabiin 2019 ja jos sen 
jälkeen taas kutsu juhliin tulee,  
niin kyllä sinne lähdetään.

Tatu Kantonen
Special Olympics -uimari

Sherbornen parissa
Minulla oli silloin eskariryhmä, joka 
haastoi ja ”raastoi” meidät aikuiset. 
Sherborne-koulutus tuli vastaan  
ja lähdin mukaan katsomaan mitä 
tämä on ilman mitään ennakkotietoa. 
Löysin itsestäni ihan uusia puolia. 
Opin näkemään toisissa ihmisissä 
olevan erilaisuuden ja hyväksymään 
myös itsessäni olevat erilaiset piirteet. 
Sherborne muutti ajatusmaailmaani 
ja kumma kyllä, nyt jokainen lapsi on 
minulle aivan yhtä erityinen, omalla 
hyvällä tavallaan. Kaikki me haluamme 
tulla nähdyksi, kuulluksi ja kosketetuksi.

Henna Heinonen
päiväkodinjohtaja ja 
Sherborne-kouluttaja

Info

Special Olympics 
-maailmankisojen 
ensikertalaiset
• Erika Rämö, alppihiihto
• Bea Westerstråhle, alppihiihto
• Marco Magi, alppihiihto
• Teo Ruoslahti, alppihiihto
• Teemu Toiviainen, maastohiihto
• Milena Lumiketo, taitoluistelu
• Esa Peltonen, lumikenkäily
• Aleksi Timonen, lumikenkäily
• Ville Vilkki, salibandy
• Arttu Paukkonen, salibandy
• Ville Lahnajärvi, salibandy
• Jere Nieminen, salibandy

Aiemmin muissa lajeissa 
mukana olleet
(suluissa urheilijan aiempi 
maailmankisalaji)
• Saga Hänninen, alppihiihto 
 (rytminen voimistelu)
• Leevi Salmi, alppihiihto 
 (jalkapallo)
• Elisa Aronen, lumikenkäily 
 (taitoluistelu)
• Saul Päivinen, salibandy 
 (taitoluistelu)

Aiemmin samassa lajissa 
mukana olleet
• Janne Matilainen, lumilautailu
• Sanna Sepponen, alppihiihto
• Jesse Honkonen, alppihiihto
• Ville Mäntynen, maastohiihto
• Jaakko Salomäki, maastohiihto
• Jarmo Sarhola, maastohiihto
• Matti Haatainen, maastohiihto
• Sari Haatainen, maastohiihto
• Veli-Matti Putila, maastohiihto
• Hanna Lahtinen, taitoluistelu
• Elina Salminen, taitoluistelu
• Ville Putila, taitoluistelu
• Sami Korhonen, lumikenkäily
• Kim Syrjäläinen, lumikenkäily
• Kai Virtanen, salibandy
• Janne Ahokainen, salibandy
• Jani Borg, salibandy
• Lauri Kinnunen, salibandy

Special Olympics -talvikisajoukkueen 
jakautuminen ensikertalaisiin ja konkareihin

Teemu Toiviainen.



10 11

Teema

P
rihan, 26, elämä muuttui peruuttamatto-
masti itsenäisyyspäivänä 6.12.2015. Pri-
ha lähti iltakävelylle ja jäi pimeässä rekan 
alle. Jalka jäi jumiin rekan renkaan väliin, 
eikä hengenlähtö ollut kaukana. Jalka 

amputoitiin ja viisi kuukautta myöhemmin hän pys-
tyi aloittamaan kävelyn harjoittelun.

Priha lopetti kilpasuunnistajan uransa jo teini-iäs-
sä, mutta urheilullisesta taustasta on ollut suuri apu 
kuntoutumisprosessissa.

Jalan menettäminen
lisäsi liikkumista

Veera Prihan oikea jalka amputoitiin polven alapuolelta vain reilu vuosi 
sitten, mutta hän on jo ehtinyt kokeilla mm. juoksemista, uimista, hiihtoa, 

nykytanssia, balettia, erilaisia jumppamuotoja sekä seinäkiipeilyä.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

– Alussa pää oli täynnä kysymyksiä. Kirjoitin goog-
leen alaraaja-amputoitu urheilija, ja sieltä tuli ensin 
Jussi Lotvosen nimi, Priha kertoo.

Priha soitti oululaiselle triathlonistille, joka puo-
lestaan neuvoi ottamaan yhteyttä Helsingissä asu-
vaan Matti Suur-Hamariin, paralumilautailun kol-
minkertaiseen maailmanmestariin.

– Matin kanssa ollaan tavattu kolme kertaa ja käy-
ty mm. seinäkiipeilemässä. Häneltä olen saanut hir-
veästi uskoa tulevaan. Hän painottaa sitä, ettei se 
jalan puuttuminen loppujen lopuksi merkitse mi-
tään.

Nyt Priha käy juoksemassa siellä missä muutkin, 
eivätkä juoksujalkaan suunnatut katseet enää hait-
taa. Alkuun asiaa piti kuitenkin hieman pureskella.

– Sanoin proteesimestarille, että haluan edelleen 
juosta. Hän näytti minulle juoksujalkaa ja ensimmäi-
nen ajatukseni oli, että en ikinä halua juosta tuollai-
sella, Priha naurahtaa.

Mieli kuitenkin muuttui, ja juoksujalalla juoksemi-
nen osoittautui sujuvaksi.

– Viikon jälkeen juoksin jo yli tunnin lenkin. Se oli 
yllättävän helppoa. Olin varautunut, että se olisi vai-
keampaa, ja varmaan olisi ollutkin, jos jalka olisi am-
putoitu ylempää.

– Se on vähän kuin pomppisi pomppulinnas-
sa. Kuin toinen jalka kävisi aina joustavalla patjal-
la maahan osuessaan, Priha kuvailee juoksujalalla 
juoksemista.

– Liikunnan harrastamiseni on lisääntynyt hir-
veästi onnettomuuden jälkeen. Kilpasuunnistusura-
ni jälkeen siinä oli sellainen kymmenen vuoden hil-
jaisempi vaihe.

Priha haaveilee maratonin juoksemisesta – hän 
on perheensä ainoa, joka ei sitä ole vielä juossut. 
Urheilu-uralle lähtemiseen hän suhtautuu sen si-
jaan varauksella.

– En tiedä, onko minusta enää urheilijaksi, ehkä 
se kilpaurheilijan sydän puuttuu. Tärkeintä on, että 
kunto pysyy hyvänä ja voin harrastaa liikuntaa mo-
nipuolisesti, sanoo Haaga-Helian ammattikorkea-
koulussa johdon assistentiksi opiskeleva Priha..
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Vapaaehtoisena 
paralympialaisissa 
Olen toiminut koko ikäni liikunnan 
ja urheilun parissa ja nähnyt, että 
tapahtumat eivät onnistu ilman 
vapaaehtoisten panosta. Olen itse 
ollut paljon vapaaehtoisena isoissa 
urheilutapahtumissa ja nyt Riossa 
ensimmäistä kertaa paralympialaisissa. 
Toimin ratsastuskeskuksessa 
tulostentarkistajana. Se oli hyödyllistä, 
koska löysimme näppäilyvirheitä. 
Mm. Katja Karjalaisen tulos parani. 
Asuin paikallisessa perheessä 
työläiskaupunginosassa. Kaduilla asui 
asunnottomia ja yöllä favelasta kuului 
laukauksia. Perhe oli todella ystävällinen, 
vaikka yhteistä kieltä ei oikein ollutkaan.
 
Eero Lösönen
vapaaehtoisaktiivi

Info
Edistyksellinen holkkimenetelmä
Amputoitua raajaa tai raajan osaa 
korvaamaan voidaan valmistaa 
raajaproteesi, joka kiinnittyy tyn-
kään proteesiholkin avulla. Protee-
siholkki valmistetaan yksilöllisesti 
tyngän kokoon ja muotoihin sopi-
vaksi. Aktiivisessa proteesiliikun-
nassa holkin merkitys korostuu 
entisestään.

Alaraajaproteeseihin kehitetty 
Össur DSS -holkki (Direct Socket 
Solution), jollainen Moasilla on 
juoksujalassaan, valmistetaan 
edistyksellisellä suorasovitus-
menetelmällä, joka mahdollistaa 
koko alaraajaproteesin valmis-
tumisen yhden käynnin aikana. 
Valmistuksen nopeuden lisäksi 
DSS-holkin etuja ovat keveys ja 

vähäisemmät nivelliikkuvuuksien 
rajoitukset.

Lisätiedot: 
www.ossur.fi/klinikka

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

”Vaikeaa mutta helppoa” 

Kuopiolainen Moas joutui juhan-
nuksena 2013 moottoripyörä-
onnettomuuteen. 22-vuotiaan 
nuoren miehen oikea jalka ampu-
toitiin polven yläpuolelta ja hän 
joutui opettelemaan kävelemisen 
uudestaan. 

– Alku ei ollut mitään herkkua, 
vaikka opin kyllä melkein saman 
tien kävelemään proteesilla, Moas 
sanoo. 

– Tynkään koski niin paljon, ja 
sitten oli tietysti sitä henkistäkin 
puolta mukana. Sitten kun inspi-
roiduin, niin se onnistuikin ihan 
hyvin, hän jatkaa. 

Siihen nähden juoksuprotee-
sin kokeilu olikin jopa yllättävän 
sujuva kokemus. Össurin uuden 
holkkitekniikan ansiosta useita 
käyntejä klinikalla ei tarvittu, vaan 
Moas pääsi nopeasti kokeilemaan 
hölkkäämistä.

 – Juoksemisesta tuli hyvä olo. Se 

oli vapauttava tunne. Kun vain löy-
si sen tietyn tekniikan, niin juokse-
minen tuntui jopa aika luonnolli-
selta, Moas kertoo.

 – Pelko siitä, että se jalka lähtee 
alta, on aluksi koko ajan. Jalkaan 
pitää vain uskaltaa luottaa. Vauh-
tia ei voi pysäyttää yhtäkkiä tai tu-
lee nopea turpalento, vaan pitää 
hiljalleen hidastella, hän lisää.

 – Se on vaikeaa mutta helppoa.
 Kesällä juokseminen sujuu ul-

konakin, mutta talvella Moas on 
käynyt hiomassa juoksemistaan 
Kuopio-hallissa. Ihan viime aikoi-
na juoksujalka on tosin maannut 
käyttämättömänä, kun Moasilla 
on ollut ongelmia tynkänsä kans-
sa.

 – Se turpoaa ja pienenee vuo-
rotellen. Se kerää nestettä ja tur-
poaa pahimmillaan niin, että 
pursuaa holkista ulos, Moas har-
mittelee.

Reisiproteesin 
DSS-holkki.

Urheilemassa uudella 
sydämellä 

Olin 14-vuotias, kun minulle tehtiin 
sydämensiirto. Sitä ennen en ollut pystynyt 
harrastamaan liikuntaa. Pitkään siirron 
jälkeenkin se oli kuntoutuksen merkeissä 
salilla käymistä ja kävelyä. Siirrosta tulee 
tänä vuonna 23 vuotta ja ihan muutama 
vuosi sitten aloin treenata ja urheilla 
sydämensiirron saaneen ystäväni Lotta 
Pukkilan innoittamana. Urheileminen 
on tehnyt minulle valtavan paljon hyvää. 
Olen voinut mieleltäni paremmin. Olen 
ollut aika ujo ja arka lähtemään mukaan 
mihinkään, joten Vantaan EM-kisoihin 
osallistuminen viime vuonna oli minulle 
iso voitto henkisesti. Ensi vuoden EM-kisat 
Italiassa kiinnostavat jo.
 
Anni Metsola
elinsiirtourheilija
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Ensimmäinen luokittelu 
kävi Sini Pyylle myös 

kovasta hiihtotreenistä
Kelkkahiihtäjä Sini Pyy jännitti ensimmäistä luokitteluaan, 

johon hän valmistautui tutustumalla saatavissa olevaan tietoon.
Lopulta haastavimmaksi osoittautui lajissa tehty toiminnallinen osa,

eikä oma lopullinen luokituskaan löytynyt vielä ensimmäisellä kerralla.
TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: MAIJU TORVINEN

Pyy luokiteltiin ensimmäisen kerran jou-
lukuussa 2012 Vuokatissa. Hän mietis-
keli etukäteen, mikä hänen luokkansa 
tulisi olemaan, koska tiesi olevansa kah-
den luokan välissä. Aluksi hän sai luoki-
tuksen 11,5, joka seuraavalla kerralla ti-
lanteen vakiinnuttua vaihtui 11,0:ksi.

– Protokolla oli itselleni aika vierasta. 
Oli aika jännää, kun ei tiennyt yhtään, 
mitä he minulta odottavat. Tilanne on 
kuin lääkärintarkastus, luokittelijat ei-
vät ole kaverillisia vaan aika vakavia, Pyy 
muistelee hymyillen.

Ensikokemuksesta on aikaa reilut nel-
jä vuotta, mutta rovaniemeläinen muis-
taa yhä jännityksen, jota pari päivää kes-
tävän prosessin aikana ehti miettiessään 

kokea. Myös fyysinen puoli joutui koville.
– Muistan toisesta vaiheesta, hiihto-

luokittelusta, että se oli tosi rankkaa. 
Luokittelijat pyysivät hiihtämään kovaa 
ja eri maastonkohtiin, enkä todellakaan 
ollut missään hyvässä kunnossa. Olin 
aika jumissa seuraavana päivänä. Se 
hiihto oli yllättävän rankkaa.

 Vammaisurheilussa luokittelu on iso 
osa mitä tahansa lajia, ja urheilijat kes-
kustelevat sekä tilanteeseen että luokit-
telijoihin liittyvistä kokemuksistaan avoi-
mesti.

 – Vertailemme kokemuksia. On hyvä, 
että asioista puhutaan, Pyy sanoo.

Kelkkahiihdossa luokka vaikuttaa pal-
jon, mutta lähes yhtä tärkeää on juuri it-

selleen parhaan hiihtoasennon löytämi-
nen.

– Minunkin luokassani on monella eri 
tavalla hiihtäviä ihmisiä.

Kolmen luokittelukerran kokemuksel-
la hänellä on ensimmäiseen kertaansa 
valmistautuville kaksi vinkkiä:

– Ota kaikki dokumentit englanniksi 
mukaan. Itse otin vaan suomeksi, ja luo-
kittelijat levittelivät käsiään, että eivät-
hän he osaa näitä lukea. Toinen vinkki 
on, ettei kannatta jännittää. Mukana saa 
olla myös tukihenkilö, se on itselleni ol-
lut aina tärkeää, Pyy sanoo..
Lisätietoa luokittelusta 
Suomen Paralympiakomitean sivuilla: 
www.paralympia.fi/etusivu/luokittelu

Sini Pyy teki paralympiadebyyttinsä 
Sotshin paralympialaisissa 2014.



13

Kolumni
JYRKI KONOLA

on kelkkajääkiekon maajoukkuepelaaja.

T
aklataanko siinä? Kysymys livahti huuliltani aja-
tustakin nopeammin. Lasse kohautti harteitaan 
ja vastasi, että kai se jääkiekkoon kuuluu. Hän 
katseli minua yhä vastausta odottaen, enkä kek-
sinyt mitään muuta kysyttävää.

– Okei. Kuulostaa tosi mahtavalta. Tulen keskiviikkona tree-
neihin. Täytyyhän sitä kokeilla, sanoin tekoreippaalla äänellä.

Kelkkajääkiekossa pelaaja istuu putkirunkoisessa kelkassa, 
jonka kuppi-istuimen alla on liki toisiaan kaksi luistimen te-
rää. Käsissään pelaajalla on lyhyet mailat. Mailan toisessa 
päässä on lapa ja toisessa teräksiset piikit, jotta jäästä voi 
työntää vauhtia. Kelkassa ei ole jarruja. Ohjaus tapahtuu kal-
listamalla vartaloa.

Ensimmäisellä kerralla jo jääkiekkovarusteiden pukeminen sai 
hien pintaan. Kaukalossa istuuduin kelkkaan. Yllätyksekseni 
minut kiinnitettiin siihen tiukemmin kuin ralliauton penkkiin. 
Jalkaterät kiinnitettiin kelkan kärkeen remmein ja lantion koh-
dalta kiristettiin vahvoin vöin syvälle kuppi-istuimeen ja kuin 
osaksi kelkkaa. Oikeastaan kelkasta tuli osa minua.

Aluksi pelokkaita tasatyöntöjä: kelkka liukui hitaasti. Keski-
tyin vain pysymään pystyssä. Muutaman minuutin jälkeen 

uskalsin kohottaa katseeni. Halusin nähdä mitä muut teke-
vät. Ja saman tien kellahdin kyljelleni. Hetken makasin jäällä 
ja katselin muiden touhua.

Uskomatonta, mutta vain muutaman kuukauden harjoituk-
sissa käynyt Lasse suorastaan kiisi kelkalla ja kiekko hallus-
saan. Hän lähti liikkeelle lyhyen tikkaavin tasatyönnöin ja al-
kukiihdytyksen jälkeen pitkät työnnöt vain lisäsivät vauhtia. 
Käännös tapahtui kovassa vauhdissa vaivattomasti, sillä pie-
ni vartalon kallistus sai kelkan kaartamaan. Tasapainon hän 
varmisti painamalla sisäkaarteen jääkiekkohanskan jäähän 
ja ottamalla tukea siitä. Vauhti ei moisesta juuri hidastunut. 
Kokeneemmat kääntyivät ilman tukea ja kaikkein kokeneim-
mat iskivät vauhtia jopa käännöksessä. He muistuttivat elo-
kuvissa näkemiäni Spitfire-hävittäjiä. Ehkä jonain päivänä, 
ajattelin ja kampesin itseni ähisten takaisin pystyyn.

Se päivä koitti nopeasti. Puolen vuoden kuluttua tuosta pela-
sin ensimmäisen kelkkajääkiekko-otteluni Leijona-paidassa. 
Maajoukkueessa Lasse oli minun pakkiparini. Mottomme oli, 
että Suomen maalin edustalla on vain makuupaikkoja. Eli jos 
vastustaja sinne kiekon kanssa pääsi, niin me taklasimme 
sen kumoon ja railakkaasti! Taklaaminen ei enää pelota, ei 
edes taklatuksi tuleminen. Päinvastoin. On ihanaa, kun jos-
sain saa rytistellä kavereiden kanssa – ja oikein luvan kanssa.

Opin rytistelemään
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Y
le otti vuoden 2015 Los An-
gelesin Special Olympics 
-kesämaailmankisat käsi-
teltäväkseen suomalaisit-
tain historiallisella laajuu-

della Sisujengi-dokumenttisarjoineen 
ja päivittäisine kisalähetyksineen.

Paikan päälle Los Angelesiin Yle lä-

Urheilutoimittajan 
oppitunti

Ylen Kristiina Kekäläiselle sekä STT:ssä ja
Helsingin Sanomissa työskennelleelle Tapio Keskitalolle 

ensimmäiset isot vammaisurheilukisat olivat avartavia kokemuksia.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LAURI JAAKKOLA, TAPIO KESKITALON KOTIALBUMI

hetti toimittaja Kristiina Kekäläisen ja 
kuvaaja Jorma Vihtosen. Kekäläisen 
journalistinuralla kisat olivat käytän-
nössä hyppy tuntemattomaan, koke-
musta aiemmista isoista vammaisur-
heilukisoista ei ollut.

– Todellakin oli opettavainen koke-
mus. Me urheilutoimittajat olemme 

tottuneet arvottamaan urheilijoita mi-
taleiden ja saavutuksen mukaan, mut-
ta urheilussa on olemassa niin paljon 
muitakin arvoja, Kekäläinen sanoo.

Suomen 92 urheilijan joukkue, Sisu-
jengi, saavutti Los Angelesista 49 mi-
talia. Kekäläiselle kävi nopeasti selväk-
si, että jokaisen mitalin perässä ei ole 

Kristiina Kekäläinen (oik.) haastatteli Special Olympics -purjehtija Joni Roivasta ja hänen valmentajaäitiään Johannaa ennen Los 
Angelesin kesämaailmankisojen alkua Helsingin Narinkkatorilla.



15

Ekaa kertaa...

mahdollista juosta, kun kisapaikat oli 
ripoteltu ympäri miljoonakaupunkia.

Tulokset ja mitalit jäivät raportoin-
nissa hieman taka-alalle. Vaikka ur-
heilijoille ja heidän läheisilleen mitali-
en merkitys on tietysti valtava, toi Yle 
esiin enemmän urheilijoiden tarinoita 
ja heidän fiiliksiään. 

– Toisaalta koin myös velvollisuu-
dekseni tuoda esiin sen, että näissä ki-
soissa jaetaan sadan metrin juoksussa 
35 kultamitalia niin miehissä kuin nai-
sissa. Ja toisaalta sen, että ei se hait-
taa, se ei mitenkään vähennä näiden 
kisojen arvoa, Kekäläinen sanoo.

Osa saadusta palautteesta koski sitä, 
miksi kehitysvammaisten urheilua ei voi 
raportoida samalla tavalla kuin muuta-
kin urheilua, mutta valtaosa katsojista 
tykkäsi kovasti lämminhenkisestä ja ur-
heilijoita lähelle menevästä tyylistä.

– Yksi parhaista palautteista mitä sain 
tuli kollegalta, joka sanoi, että olit hyvä 
toimittaja tekemään nämä kisat. Ja kyl-
lähän siinä kieltämättä piti laittaa itsen-
sä eri tavalla likoon, Kekäläinen sanoo.

Sunnuntaina 2. elokuuta 2015 Ylen 
Special Olympics -lähetys oli 700 000 
katsojallaan koko viikon kolmanneksi 
katsotuin ohjelma Suomessa.

– Yllätyin siitä voimasta, jolla tähän 
suhtauduttiin, miten kiinnostuneita 
tästä oltiin. Laitoin uimari Tatu Kan-
tosen tuuletuskuvan Ylen Faceboo-
kiin, ja kohta sillä oli tuhansia tykkäyk-
siä sekä satoja kommentteja ja jakoja, 
Kekäläinen kertoo.

Tapio Keskitalo.

”Urheilujournalismi muuttuu”
Tapio Keskitalon ensimmäinen vam-
maisurheilukeikka tuli jo nuorena ur-
heilutoimittajan alkuna kesällä 2005 
vammaisyleisurheilun EM-kilpailuissa 
Espoossa. Varsinaisen rautaisannok-
sen Keskitalo sai syksyllä 2012, kun sil-
loinen työnantaja Helsingin Sanomat 
lähetti hänet Lontoon paralympialai-
siin.

– Paikan päällä huomasi vasta, miten 
iso tapahtuma kesäparalympialaiset 
on. Yleisöä oli ihan valtavasti. Lontoon 
olympiastadion oli loppuunmyyty ai-
nakin kaikkina niinä päivinä, kun olin 
paikalla. Britit kannustivat kaikkia kil-
pailijoita, melkein se viimeiseksi maa-
liin tullut sai isoimmat aplodit. Välittyi 
sellainen vilpittömästi hyväntahtoinen 
tunnelma, hän jatkaa.

Pomoportaalta oli tullut pyyntö, ja 
niin Keskitalo oli asian itsekin mietti-
nyt, että kisaraportointi olisi tarinapai-
notteista, toki suomalaisurheilijoiden 
tuloksia unohtamatta.

– Henkilörepparien teko oli palkit-
sevaa, ja olivathan kisat sen kannalta 
melkoinen aarreaitta. Vammaisurhei-
lussa on paljon tarinoita, jotka käänty-
vät hyvin henkilöjutuiksi, Keskitalo to-
teaa.

Hänen mukaansa paralympialaisis-
ta voisi kuitenkin yhtä lailla raportoi-
da myös tulospainotteisesti, ja toki 
sitä tuli Lontoossakin tehtyä, voittivat-
han suomalaiset kaikkiaan kuusi mita-
lia yleisurheilusta, jousiammunnasta, 
ratsastuksesta ja maalipallosta.

– Näkisin, että se on isompi muutos 
koko urheilujournalismissa, että men-
nään tarinoiden kautta. Samalla lailla 
teen mielelläni vaikka jalkapallosta jut-
tua jostain tarinallisesta näkökulmas-
ta tai henkilön kautta, sanoo nykyään 
Suomen Tietotoimistossa työskente-
levä Keskitalo, jolta julkaistiin vuonna 
2016 Tour de France -pyöräilykilpailua 
käsittelevä tietokirja.

Kun Keskitalo miettii vammaisur-
heilun asemaa suomalaisessa urhei-
lujournalismissa nyt ja vertaa sitä 
uransa alkuaikoihin, on muutos mer-
kittävä, vaikka Leo-Pekka Tähti hal-
litseekin kelauskilpailuja yhä samaan 
malliin.

– Vaikka ne 2005 yleisurheilun EM-
kisat toki olivat iso tapahtuma, niin jos 
vastaavat kisat pidettäisiin Suomessa 
nyt, olisi paikalla varmasti moninker-
taisesti enemmän mediaa, Keskitalo 
uskoo..

Kuuluttajana 
vammaisurheilukisoissa 

Olen tehnyt paljon kuuluttajanhommia 
etenkin hiihdossa, ampumahiihdossa 
ja yleisurheilussa. Kontionlahden 
ampumahiihdon MM-kisoissa 
korealaiset tulivat kysymään 
kiinnostaisiko lähteä Pyeongchangiin 
vammaishiihdon ja -ampumahiihdon 
maailmancupia kuuluttamaan.  
Eri vammaluokat toivat tietysti omat 
haasteensa, mutta toisaalta onhan se 
kuitenkin sama tuttu laji. Vammaluokkiin 
ei hirveän yksityiskohtaisesti kannata 
kuuluttamisessa mennä, ettei 
hämmennä katsojia. Mielenkiintoinen 
yksityiskohta oli, että näkövammaisten 
luokan aikana äänenvoimakkuuden piti 
olla matalampi, jotta opas ja hiihtäjä 
pystyvät kommunikoimaan.
 
Lalle Broberg 
toimittaja-kuuluttaja 

Unified-partnerina 
Pelasin PuHun naisten koripallojoukku-
eessa ja kävimme kauden aikana vierai-
lemassa seuran muiden joukkueiden 
harjoituksissa. Oma vuoroni osui 
Unified-joukkueen treeneihin. Se 
oli rakkautta ensitreeneistä lähtien 
ja ilmoitin valmentajalle, että olisin 
kiinnostunut tulemaan mukaan toimin-
taan. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta 
kehitysvammaisten kanssa toimimisesta, 
mutta nopeasti huomasin, ettei tässä 
ole mitään ihmeellistä. Olen oppinut 
näyttämään tunteeni avoimesti ja 
olemaan juuri minä. On ollut mahtava 
huomata, miten urheilu voi oikeasti 
yhdistää erilaisia ihmisiä ja poistaa 
ennakkoluuloja. 

Lotta Aaltonen
koripallon Unified-partneri
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Kolumnipalstalla pohditaan, ihmetellään ja otetaan kantaa 
vammaisurheiluun ja -liikuntaan eri näkökulmista.

Näkökulma

HELI SOHKANEN on
erityisliikunnasta vastaava liikunnanohjaaja

Jyväskylän kaupungilla.

T
yöviikkoni alkaa maanantaisin yksilöllisesti avus-
tetulla vesijumpalla. Ryhmä on tarkoitettu henki-
löille, joilla on vamman tai sairauden takia haas-
teita päästä altaaseen ja mukaan vesijumppaan. 
Aamun ohjaus vaatii valmisteluja kuten jum-

pan suunnittelua, välineiden paikoilleen tuontia, avustajien 
hankkimista jne. Kun ryhmä alkaa klo 9.30, unohdan oleva-
ni töissä. Me jumppaamme yhdessä vedessä. Samalla jutel-
laan asiakkaille tärkeistä asioista, unohtamatta kuitenkaan 
sitä tärkeintä, tehokasta vesijumppaa. 

Näin minulle käy monen erityisryhmän ohjauksen kanssa. 
Vaikka ryhmät ovat vaativia, aika ja paikka ympäriltä hä-
viävät. Vammaisten henkilöiden liikuttaminen tuo sisältöä 
työhöni ja ennen kaikkea sisältöä heidän elämäänsä. Vai-
keavammaisten ainut liikuntahetki voi olla meidän liikun-
tapalveluiden ryhmä. Se, että saamme heidät aktivoitua 
liikkumaan ja pois arkiolosuhteista, on jo puoli voittoa. Lii-
kuntaryhmissä ei voi väheksyä yhtään liikunnan sosiaalista 
puolta. Yhdessä ryhmänä tekeminen ja samanlaisissa elä-
mäntilanteissa olevien vertaistuki on korvaamaton. Erityis-
ryhmiin kuuluvilla on yleensä paljon vapaa-aikaa ja liikunta 
tuo siihen sisältöä. 

Yhdessä tekeminen
on työn suola

Kelkkalaskettelu on erityisen lähellä sydäntäni. Ollessani itse 
kelkan kyydissä ensimmäistä kertaa tajusin, kuinka vauhdi-
kasta meno on kyydissä olijalle. Vauhti tuntuu paljon kovem-
malle istuessa kelkassa kuin laskiessa suksilla. On mahtavaa 
nähdä ne ilmeet ja fiilikset, kun vammainen henkilö pääsee 
kelkan kyytiin. Hän saa tuntea sellaista vauhdin hurmaa, mitä 
on muualla mahdoton kokea. Nämä laskettelupäivät ovat 
työni kohokohtia. Olen harrastanut laskettelua koko ikäni ja 
on mahtavaa, että saan työni kautta jakaa laskettelun iloa.

 “Yhdessä olemme enemmän.”

Olen toiminut nyt noin vuoden vastaavana liikunnanohjaa-
jana erityisliikunnassa. Olen tehnyt töitä vammaisryhmien 
kanssa jo 20 vuotta, mutta nyt silmäni ovat auenneet heidän 
liikuttamiseen ihan uudella tavalla. Me teemme täällä Jyväs-
kylässä paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja yritämme 
näin edistää vammaisten liikuntaa. Seurat ovat lähteneet yh-
teistyöhön innokkaasti mukaan varsinkin lasten liikuttami-
sen osalta. Yhdessä olemme enemmän.
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Näkökulma

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.

”Se on tärkeämpää kuin mikään muu. Haluamme pitää lasten 
kanssa hauskaa ja näyttää heille, että heistä välitetään. Lapset 
todella arvostavat sitä.”

Cleveland Brownsissa pelaava Gary Barnidge oli yksi Amerikkalai-
nen jalkapallo ilman rajoja -hyväntekeväisyysjärjestöä edustavista 
jenkkifutissarja NFL:n pelaajista, jotka vierailivat alkukeväästä Suo-
messa. Amerikkalaistähdet vierailivat mm. hiihdon MM-kilpailuissa 
ja jääkiekon SM-liigaottelussa, mutta Barnidge nosti tärkeimmiksi 
vierailukohteiksi lasten jalkapalloleirin ja kehitysvammaisten lasten 
Marjatta-koulun. Helsingin Sanomat 7.3.2017.

Koko juttu on luettavissa ja kouluvierailulta tehty video katsottavissa 
osoitteessa: www.hs.fi/urheilu/art-2000005118153.html

NFL-tähdet vierailivat 
kehitysvammaisten 
Marjatta-koulussa

Neljän vuoden välein järjestetään lyhytkas-
vuisten urheilun suurin tapahtuma World 
Dwarf Games. Tänä vuonna kisat käydään 
Kanadan Guelphissa 5.–12. elokuuta. Vuo-
den 2013 kisoihin Yhdysvalloissa osallistui 
noin 400 urheilijaa 17 maasta.

Suomesta osanotto World Dwarf Games 
-kisoihin on ollut melko vähäistä. Neljä vuot-
ta sitten kisoissa oli mukana nuori, tuolloin 
vasta 13-vuotias helsinkiläisuimari William 
Söderling, joka menestyikin mainiosti. Hän 
toi kotimaahan kaksi kultaa ja kaksi hopeaa.

Kanadan kisoihin on lähdössä ainakin kak-
si suomalaista voimanostajaa, helsinkiläinen 
Jenni Kuusela ja turkulainen Reetta Joki-
nen. He valmistautuvat kisoihin VAU:n ja Tu-
kilinja-lehden Startti-stipendin tuella.

Kaksikolla ei ole aiempaa kansainvälistä 
kilpailukokemusta, mutta mitalitavoitteiden 
sijaan he haluavat osallistumisellaan auttaa 
tuomaan lyhytkasvuisten urheilua parem-
min esille Suomessa, jossa se on ollut vam-
maisurheilunkin mittakaavassa marginaalis-
sa.

Lyhytkasvuisia urheilijoita on mukana pa-
ralympialaisissakin. World Dwarf Games -ki-
sojen organisaatio ylläpitää listaa paralym-
pialaisissa vuosien saatossa esiintyneistä 
lyhytkasvuisista urheilijoista. Heitä on Rion 
kisojen jälkeen kaikkiaan 85 yhteensä 20 eri 
maasta. Suomesta ei vielä ole ketään listas-
sa.

Lisätiedot World Dwarf Games -kisois-
ta: www.worlddwarfgames2017.org

Lyhytkasvuisten maailmankisoihin lähtee 
suomalaisurheilijoita
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Tutkittua

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVITUS: ARTO NYYSSÖNEN

Lyhyesti

Vammaiskilpaurheilua perustellaan usein sillä, että menesty-
neet urheilijat innostavat vammaisia liikunnan ja urheilun pa-
riin. Kriitikot puolestaan arvostelevat, että paralympiaurheilu 
ylläpitää ”supercrip-mallia”, jossa vammaisen täytyy olla huip-
pusuorittaja kelvatakseen. Oliko Lontoon 2012 paralympialai-
silla vaikutusta vammaisten lasten ja nuorten asenteisiin lii-
kuntaa ja urheilua kohtaan? 

Janine Coates ja Philip Vickerman (2016) haastattelivat 
kahdeksaa vammaista englantilaisnuorta paralympialaisten 
jälkeen. Haastateltavat olivat 11–16-vuotiaita, erityiskoulus-
sa ja tavallisissa kouluissa opiskelevia, poikia (5) ja tyttöjä (3). 
Heillä oli jokin fyysinen vamma (kuten cp-vamma), yhdellä oli 
liikuntavamman lisäksi kehitysvamma, ja yksi odotti sydän-
keuhkosiirtoa. Vain kaksi on harrastanut koululiikunnan lisäksi 
jotakin muuta liikuntaa.

Vammaiset nuoret vastasivat: 
Paralympiaurheilija on tärkeä roolimalli

Puolistrukturoiduissa haastatteluissa oli Lontoon paralym-
pialaisia, urheilulajeja, urheilijoita ja omaa harrastamista käsit-
televiä teemoja. Aluksi näytettiin lajivideo paralympialajeista. 
Haastattelut äänitettiin, litteroitiin, koodattiin ja teemoiteltiin. 
Prosessin tuloksena tutkijat päätyivät kolmeen keskeiseen tu-
lokseen. 

1. Paralympiaurheilijat voivat toimia roolimalleina vam-
maisille lapsille ja nuorille. Nuoret kokivat urheilijoiden me-
nestyksen rohkaisevana ja voimaannuttavana. Menestyvä 
roolimalli sai nuoren ajattelemaan, että myös hän voi menes-
tyä omissa unelmissaan. 

2. Käsitys vammaisuudesta on muuttunut yhteiskun-
nassa.  Nuoret kokivat, että kisat saivat vammaisuuden nä-
kymään positiivisemmassa valossa. Laajan medianäkyvyyden 
ansiosta yleiset asenteet vammaisuutta kohtaan olivat muut-
tuneet myönteisimmiksi.

3. Paralympialaiset motivoivat liikkumaan. Vaikka yksi-
kään haastateltavista ei ollut lisännyt omaa harrastamistaan 
kisojen johdosta, he uskoivat, että kisat motivoivat muita liik-
kumaan. He arvelivat, että kisojen ansiosta yleinen ilmapiiri on 
vammaisten liikkumiselle suotuisampi ja vammaisille avautuu 
enemmän harrastusmahdollisuuksia.  

Paralympialaisten ja olympialaisten yhteydessä puhutaan 
usein tapahtuman jättämästä perinnöstä (legacy). Tämän tut-
kimuksen valossa Lontoon paralympialaisilla oli merkitystä, sil-
lä nuoret olivat luottavaisempia omiin tulevaisuuden osallistu-
mismahdollisuuksiinsa ja kokivat yhteenkuuluvuutta urheilun 
maailmaan. Nuorten kohdalla negatiivinen supercrip-malli ei 
siten näyttäisi pitävän paikkaansa.

Seitsemän haastatelluista toi esiin, että vammaisille nuoril-
le ei ole tarpeeksi harrastusmahdollisuuksia koulun jälkeen. 
Tutkijat esittävätkin, että paralympialaisten perintö ja kisojen 
mainosarvo menee hukkaan, ellei soveltuvia liikuntamahdolli-
suuksia lisätä ja mainosteta vammaisille nuorille. 

Tutkimuksen tuloksiin on hyvä suhtautua varauksella, koska 
haastateltavien määrä oli pieni. Jos halutaan esille vammaisten 
nuorten omat ajatukset, Coates ja Vickerman suosittelevat laa-
dullisia menetelmiä laajojen kyselytutkimusten sijaan. .
Lähde: 
Coates, J. & Vickerman P. (2016) Paralympic Legacy: Exploring the 
Impact of the Games on the Perceptions of Young People with 
Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 33, 338–357.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Special Hockey -toiminnalle 
löytyi tilausta jääkiekkohullussa maassa

Kansainvälinen kilpailu vammais-
huippu-urheilussa kiristyy jatkuvas-
ti. Vastatakseen kehitykseen Suomen 
Paralympiakomitea käynnistää yh-
teistyössä Liikuntakeskus Pajulahden 
kanssa ja Urheiluopistosäätiön tuella 
ParaVAT-ohjelman. Se tarjoaa osallis-
tujille mahdollisuuden paneutua val-
mentamisen haasteisiin sekä oman 
osaamisen ja toimintaympäristön ke-
hittämiseen. ParaVAT kehittää suoma-
laisen vammaishuippu-urheilun laji-
kulttuuria yhteisöllisesti Paralympia 
Team Finland -hengessä.

Special Hockey on yksi viime aikojen 
ilmiöistä suomalaisessa vammais-
urheilussa. Kiimingin Kiekko-Poikien 
alaisuudessa alkanut Suomen ensim-
mäinen Special Hockey -joukkue on 
herättänyt kiinnostusta ja ihastusta.

Special Hockey on myös leviämäs-
sä hyvää vauhtia muille paikkakunnil-
le. Kangasalla homma pyörii jo, Ro-
vaniemellä ja Riihimäellä aloitellaan, 
Iisalmessa on kiinnostusta. Suomen 
ensimmäinen Special Hockey -turna-
us järjestetään 5.–7. toukokuuta Lau-
kaan Peurungassa.

Ja tämä saattaa hyvin olla vasta alkua. 
Special Hockey nimittäin osuu tässä jää-
kiekkohullussa maassa hyvään rakoon. 
Suomessa on lukemattomia lapsia, jotka 
haaveilevat jääkiekon pelaamisesta oi-
keassa joukkueessa. Heidän joukossaan 
on paljon myös erityislapsia.

Kiimingin Kiekko-Poikien Special 
Hockey -joukkueen lähtökohta on pitää 
kynnys mukaan tulemiseen mahdolli-
simman matalana. Ei tiukkoja diagnoo-
sirajoja. Mukana on esimerkiksi ADHD-
lapsia, kehitysvammaisia lapsia sekä 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA 
KUVA: KIIMINGIN KIEKKO-POJAT

TEKSTI: TERO KUORIKOSKI

Paralympiavalmentajien 
ammattitutkinto ParaVAT starttaa syksyllä

Syyskuussa 2017 käynnistyvä koulu-
tus toteutetaan näyttötutkintoon val-
mistavana koulutuksena. Koulutus 
kestää 1,5 vuotta ja sen aikana on kym-
menen lähijaksoa. Ohjelman aikana on 
mahdollisuus suorittaa Valmentajan 
ammattitutkinto. Yleisten VAT-sisältö-
jen ohella ParaVAT-kokonaisuudessa 
on mukana vammaishuippu-urheilun 
erityispiirteisiin ja kansainvälisyyteen 
liittyviä sisältöjä.

Rekrytointi koulutukseen on käynnis-
tynyt. Koulutukseen etsitään lähtökoh-
taisesti paralympialajien valmentajia. 

Myös muita valmentajia, joilla on riittä-
vät valmiudet, voidaan harkinnan mu-
kaan ottaa mukaan kokonaisuuteen.

Koulutuksen hinta valmentajaa koh-
den tulee olemaan 2090 euroa sisältä-
en valmistavan koulutuksen, täysihoi-
don Pajulahdessa ja tutkintomaksun. 
Tutkinnon suorittavat valmentajat voi-
vat hakea avustusta ParaVAT-osallis-
tumiskuluihinsa Ahos-säätiöltä.

Lisätiedot: 
Katja Saarinen, puh. 050 379 0959 ja 
Kimmo Mustonen, puh. 050 566 9869

lapsia, joilla on haasteita mo-
torisissa taidoissa. 

Kun toiminta puolitoista 
vuotta sitten alkoi, oli mu-
kana heti 11 innokasta kiek-
koilijanalkua. Nyt ryhmä on 
paisunut jo 31 pelaajan ko-
koiseksi, ja jonossakin olisi 
kymmenen halukasta.

– Olemme aloittaneet 
Oulun kaupungin kanssa 
keskustelun, että elokuus-
ta lähtien saisimme toi-
sen jäävuoron. Nyt jouk-
kue on haluttu pitää lasten 
ja nuorten omana juttuna, 
mutta toinen viikkoharjoitus voisi olla 
myös aikuisille, joukkueenjohtaja Jaa-
na Lauri sanoo.

Special Hockeyn kasvupotentiaalia voi 
pohtia sen kautta, että jalkapallossa eri-
tyisryhmäjoukkueita on jo käytännössä 
kaikissa vähänkään isommissa suoma-
laiskaupungeissa. Jos erityisjalkapalloa 
pelataan HJK:n, TPS:n ja KuPSin alaisuu-
dessa, miksi ei olisi mahdollista pelata 
Special Hockey -lätkää HIFK:n, TPS:n ja 

KalPan paidassa?
– Pelaajat ovat koulussa saaneet kuul-

la, että eihän se ole mikään oikea jouk-
kue, kun ei sillä ole edes pelejä. No nyt 
meillä on ensimmäiset pelit tulossa, Lau-
ri iloitsee viitaten Peurungan toukokui-
seen Special Hockey -turnaukseen.

Lisätiedot Special Hockeysta 
Kiimingin Kiekko-Poikien sivuilta: 
www.kkpjuniorit/joukkueet/1723
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Asiaa ja tarinoita vammaishuippu-urheilun maailmasta.

Huipulla

Jesse Honkonen tuuletti alppihiihdon supersuurpujottelun kultamitalia.

– Oli hienoa nähdä, että urheilijat pys-
tyivät isoissa kisoissa omiin parhaim-
piin suorituksiinsa. Tärkeää on myös, 
että urheilijoiden itsenäinen toimin-
ta osana joukkuetta kehittyy kisojen 
edetessä, ja sitä on ollut myös mahta-
va seurata, Suomen joukkueenjohtaja 
Timo Pelkonen sanoi.

Suomalaisurheilijoita osallistui kuu-
teen lajiin: maastohiihtoon, lumiken-
käilyyn, alppihiihtoon, lumilautailuun, 
taitoluisteluun ja salibandyyn. Erityi-
sesti Grazin Liebenau-stadionilla kisan-
neet taitoluistelijat olivat hurjina: nel-
jä urheilijaa, neljä kultamitalia – kaikki 
tamperelaisen Varala-Tiimi -taitoluiste-

Alppien kokoisia tunteita
Special Olympics -maailmankisoissa reissun onnistumista ei mitata

pelkästään mitalien määrässä, mutta sekin Suomen 34 urheilijan joukkueella 
oli ihan kohdallaan: 24 mitalia, joista kymmenen kultaista,

seitsemän hopeista ja seitsemän pronssista.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

luseuran luistelijoille.
– Tuntuu ihan mahtavalta olla yk-

könen. Kiitos JVG:n ja muunkin musii-
kin ja kiitos mahtavien valmentajien ja 
muidenkin, jotka tukivat minua. Ohjel-
ma meni ihan nappiin, lempääläläinen 
taitoluistelukultamitalisti Elina Salmi-
nen totesi.

Toinen Grazissa käyty suomalaisla-
ji oli salibandy, jossa Suomen oli tyyty-
minen hopeaan äärimmäisen niukal-
la erolla. Mestaruus ratkaistiin kolmen 
joukkueen – Suomen, Tšekin ja Venä-
jän – välisessä jatkosarjassa. Suomi ja 
Tšekki voittivat molemmat Venäjän, 
mutta Tšekki isommalla maalierolla. 

Näin ollen Lauri Kinnusen 4–4-tasoi-
tus Tšekki-pelin viimeisellä minuutilla 
ei riittänyt nostamaan Suomea ykkö-
seksi.

– Kaikki oli ihan pienistä marginaa-
leista kiinni. Tiukkaa ja kovaa peliä. Ei 
kun vain etiäpäin kohti uusia seikkailu-
ja, kuopiolainen Kinnunen linjasi.

Maastohiihto ja lumikenkäily kisattiin 
Ramsaussa, jossa lumenpuute oli teh-
dä tepposet. Kittiläläiselle maastohiih-
täjälle Jaakko Salomäelle tämä ei ollut 
ihan tyypillinen tilanne, mutta menoa 
se ei haitannut. Kolmansissa talvimaa-
ilmankisoissaan Salomäki hiihti kaksi 
kultaa ja hopean.

– Kultaa lähdettiin hakemaan ja kaksi 
tuli, Salomäki myhäili tyytyväisenä.

Myös alppihiihdossa ja lumilautailus-
sa Schladming-Rohrmoosissa aikainen 
kevät haittasi kilpailemista. Monen ra-
dalta lipsumisen vastapainona oli kui-
tenkin paljon onnistumisiakin.

– Eka suoritus oli jo kaksi peukkua 
ylös. Toinen lasku oli nappisuoritus: 
kymppi ja papukaijamerkki, hehkut-
ti suurpujottelun pronssimitalisti Saga 
Hänninen.

Lumilautailussa ainoa suomalaislas-
kija Janne Matilainen laski pronssille 
supersuurpujottelussa, mutta toisessa 
lajissaan suurpujottelussa vaikea rata 
ja väsymys tekivät tepposet.

– Mitä sitä turhia murehtimaan. Me 
suomalaiset Special Olympics -urheili-
jat ollaan sellaisia, että kääritään hihat 
ja noustaan taas, Matilainen naulasi..
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Elina Salminen hurmasi taitoluistelun 
vapaaohjelmassaan.

Ville Lahnajärven ja muun salibandyjoukkueen hopeamitalit alkoivat 
maistua hieman viiveellä, kun kultakin oli niin lähellä.

Huipulla

Suomen mitalit Itävallan 
Special Olympics 
-talvimaailmankisoissa 
Itävallassa 14.–25.3.2017
10 kultaa
 • Jaakko Salomäki, maastohiihto, 10 km (v)
 • Jaakko Salomäki, maastohiihto, 5 km (p)
 • Jesse Honkonen, alppihiihto, supersuurpujottelu
 • Kim Syrjäläinen, lumikenkäily, 200 m
 • Veli-Matti Putila, maastohiihto, 1 km (v)
 • Milena Lumiketo, taitoluistelu, yksinluistelu (taso 1)
 • Hanna Lahtinen, taitoluistelu, yksinluistelu (taso 1)
 • Elina Salminen, taitoluistelu, yksinluistelu (taso 2)
 • Ville Putila, taitoluistelu, yksinluistelu (taso 2)
 • Sari Haatainen, maastohiihto, 2,5 km (p)
7 hopeaa
 • Teemu Toiviainen, maastohiihto, 10 km (v)
 • Sami Korhonen, lumikenkäily, 100 m
 • Esa Peltonen, lumikenkäily, 200 m
 • Viestijoukkue, maastohiihto, 4x1 km
 • Viestijoukkue, lumikenkäily, 4x100 m
 • Erika Rämö, alppihiihto, pujottelu
 • Salibandyjoukkue, divisioona TA
7 pronssia
 • Marco Magi, alppihiihto, supersuurpujottelu
 • Janne Matilainen, lumilautailu, supersuurpujottelu
 • Sari Haatainen, maastohiihto, 5 km (v)
 • Teemu Toiviainen, maastohiihto, 5 km (v)
 • Aleksi Timonen, lumikenkäily, 100 m
 • Elisa Aronen, lumikenkäily, 100 m
 • Saga Hänninen, alppihiihto, suurpujottelu

Info

Kehitysvammainen urheilija voi tulla vali-
tuksi harrastamassaan lajissa kansainväli-
siin Special Olympics -kisoihin, jos hän täyt-
tää tietyt kriteerit, joihin kuuluu mm. kyky 
toimia itsenäisesti valmentajan ohjeiden 
mukaan leireillä ja kilpailumatkoilla. Kritee-
ristö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi/special-olympics/
mika-on-special-olympics

Urheilijan tulee harjoitella omaa laji-
aan aktiivisesti ja sitoutuneesti sekä käydä 
säännöllisesti lajin kotimaisissa kilpailuis-
sa. Oleellisia ovat myös pari kertaa vuodes-
sa järjestettävät avoimet valmennusleirit. 
Jos esimerkiksi Itävallan talvimaailmankiso-
jen aikana iski kisakipinä, niin kisojen suo-
malaislajeista salibandy ja taitoluistelu ovat 
mukana yhdeksän kesäkisalajin ohella 6.–
8.10. Pajulahdessa järjestettävällä monila-
jileirillä. Lisätietoja tulevista monilajileiristä 
tämän lehden sivulla 48.

Seuraavat Special Olympics -kesämaail-
mankisat järjestetään maaliskuussa 2019 
Abu Dhabissa. Talvimaailmankisat järjes-
tetään toistaiseksi nimeämättömässä pai-
kassa vuonna 2021. Lisäksi järjestetään 
pienempiä kansainvälisiä Special Olympics 
-kilpailuja.

Näin sinustakin 
voi tulla Special 
Olympics -urheilija
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yhtään peliä, joten vielä on vaikea sanoa 
paljoa. Syksyn EM-kilpailut on meille iso 
haaste monella tapaa. Valmennus on 
uusi, itse tulen lajin ulkopuolelta ja Pet-
ri suoraan pelaajauralta, joten pyritään 
löytämään meille kaikille mahdollisim-
man sopivat ja tehokkaasti joukkuetta 
hyödyntävät roolit, Pokkinen sanoo.

Suomen miesten joukkue pelaa kol-
me valmistavaa turnausta ennen 
syyskuun EM-kilpailuja: toukokuussa 
Ruotsissa, heinäkuussa Liettuassa ja 
elokuussa Belgiassa. Pajulahdessa Suo-
mi pelaa samassa lohkossa paralympia-
voittaja Liettuan, Slovenian, Belgian ja 
Ruotsin kanssa.

– EM-kilpailut on totta kai meille iso 
tavoite ja siellä pelataan vain voitosta, 
mutta samalla tässä koitetaan rakentaa 
vähän pidemmällä aikajänteellä kuin tu-
levaan syksyyn, jotta saataisiin rotaa-
tioon lisää pelaajia. Valmistavissa tur-
nauksissa tullaan näkemään kokeiluja, 
Pokkinen toteaa.

Maajoukkueleiritykset pyörivät kuu-
kausittain ja intensiteetti kasvaa kisoja 
kohti mentäessä. Pokkinen pääsee lei-
ritysten lisäksi työskentelemään lähes 
kaikkien maajoukkuepelaajien kanssa 

Huipulla

Uuden aikakauden kotikisat
Maalipallon Euroopan mestaruuskilpailut järjestetään 18.–22. syyskuuta 

Liikuntakeskus Pajulahdessa Lahden Nastolassa. Suomalaisittain kisoihin
tuo erityistä mielenkiintoa miesten maajoukkueen uudistuminen.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LAURI JAAKKOLA, ANTERO AALTONEN, LEPPÄVAARAN PYRINTÖ

M
aajoukkuetta yhteen-
sä kaksi vuosikymmen-
tä (1990–2000 ja 2007–
2016) luotsannut Timo 
Laitinen siirtyi sivuun 

tammikuun Pajulahti Games -turna-
uksen jälkeen yhdessä apuvalmentaja 
Kevin Colletin kanssa. Samaan aikaan 
päätti maajoukkueuransa pitkäaikainen 
kapteeni Petri Posio.

Laitinen tuli aikoinaan maalipalloval-
mentajaksi koripallon parista ja sama 
kaava toistui nytkin, kun miesten maa-
joukkueen päävalmentajaksi valittiin 
Leppävaaran Pyrinnön koripalloval-
mentaja Jarkko Pokkinen, 47.

Vantaalainen Pokkinen on urallaan 
valmentanut mm. PuHun naisten SM-
sarjajoukkuetta sekä toiminut apuval-
mentajana seuran miesten SM-sarja-
joukkueessa. Meriittilistalta löytyy mm. 
naisten SM-pronssi.

Maalipallon osalta hän oli kuitenkin 
aloittaessaan täysi untuvikko. Niinpä 
valmennustiimiä täydennettiin edelli-
sessä valmennusryhmässäkin mukana 
olleella Jarno Peltovaolla sekä pelaaja-
uran lopettaneella Posiolla.

– Vielä ei ole pelattu alaisuudessani 

Edellisen kerran kun Suomessa pelattiin maalipallon arvokisat 
Espoossa 2014, voitti miesten maajoukkue MM-hopeaa. 
Kuvassa Erkki Miinala.

Kaisu Hynninen (vas.) ja Susanna Halme torjuntatöissä 
Pajulahti Gamesissa.

viikoittain pääkaupunkiseudun maali-
pallovuoroilla.

Naisilla kompakti joukkue
Koska Suomen naisten maajoukkue ei 
saanut paikkaa vuoden 2016 Rion para-
lympialaisiin, tulee joukkueelle yli kah-
den vuoden tauko arvokisoista. Heinä-
kuussa 2015 Kaunasissa Suomi sijoittui 
EM-kisoissa seitsemänneksi. Kotikisois-
sa voi varovaisestikin arvioiden lähteä 
vähintään parantamaan tuota sijaa.

– Turkki voitti paralympiakultaa ja on 
hallinnut naisten maalipalloa viime vuo-
det. Sitten tulee Venäjä, sitten ehkä Is-
rael. Uskon, että me olemme jo heti sii-
nä terävimmän kärjen jälkeen tulevassa 
porukassa vahvasti mukana. Touko-
kuun Malmö Lady Intercupissa on mu-
kana 12 maata, joten siellä saadaan 
suuntaa siihen, mihin kastiin meidän 
joukkue tällä hetkellä asettuu, naisten 
maajoukkuepelaaja Susanna Halme 
arvioi.

Naisten maajoukkueryhmä ei ole 
koolla pilattu, tammikuun Pajulahti Ga-
mes -turnauksessa joukkue koostui nel-
jästä pelaajasta. Tekemisen meininkiä 
Heikki Juvosen luotsaamalta joukku-
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Näkövammaisten maalipallon EM-kilpailut järjes-
tetään Liikuntakeskus Pajulahdessa 18.–22.9.2017. 
Turnausta edeltävinä päivinä 15.–17.9. pelataan 
historian ensimmäiset maalipallon veteraanien 
(Masters) avoimet MM-kilpailut.

EM-kilpailujen joukkueet
Miehet
Lohko A: Ukraina, Tšekki, Saksa, Turkki, 
Iso-Britannia
Lohko B: Slovenia, Liettua, Suomi, 
Belgia, Ruotsi

Naiset
Lohko X: Iso-Britannia, Israel, Ruotsi, 
Turkki, Saksa
Lohko Y: Ukraina, Kreikka, Tanska, 
Venäjä, Suomi

Info

Jarkko Pokkinen siirtyi miesten maalipallomaajoukkueen valmentajaksi Leppävaaran Pyrinnöstä.

eelta kuitenkin löytyy.
– Kehityssuunta on ylöspäin. Pajulahti 

Games oli meiltä jo hyvää ja nousujoh-
teista tekemistä, josta on hyvä jatkaa. 
Kun kaikki treenaavat kovaa ja hyvin, 

Maalipallon EM-kilpailut

niin ehkä meidän tapauksessa pelaaji-
en laatu korvaa määrän, Halme sanoo.

Pajulahti Gamesissa Suomen naiset 
sijoittuivat Israelin ja Venäjän jälkeen 
kolmanneksi, ja turnauksen loppupuo-

lella tappiot näille kahdelle olivat mal-
tillisia (Israel 1–3, Venäjä 2–4). EM-kilpai-
luissa Suomi pelaa samassa lohkossa 
Ukrainan, Kreikan, Venäjän ja Tanskan 
kanssa..

Miehet
Ma 18.9.
• 13.00 Suomi–Belgia
• 20.00 Ruotsi–Suomi
Ti 19.9.
• 13.00 Suomi–Slovenia
• 17.40 Liettua–Suomi
Ke 20.9.
• Puolivälierät
To 21.9.
• Välierät
Pe 22.9.
• Mitalipelit

Naiset
Ma 18.9.
• 14.10 Suomi–Ukraina
• 18.50 Venäjä–Suomi
Ti 19.9.
• 14.10 Suomi–Tanska
• 18.50 Kreikka–Suomi
Ke 20.9.
• Puolivälierät
To 21.9.
• Välierät
Pe 22.9.
• Mitalipelit

Suomen ottelut

EM-kilpailujen kotisivut: www.pajulahti2017.fi
EM-kilpailut Facebookissa: www.facebook.com/pajulahti2017



24

Huipulla

– No eihän tämä paljon paremmin voi-
si mennä. Paalupaikka molemmista ki-
soista, että on aika huikea fiilis, ei vielä 
ihan pysty käsittelemään tätä hom-
maa, Suur-Hamari naureskeli kak-
koslajinsa banked slalomin voiton jäl-
keen ja kiitteli valmentajaansa Mikko 
Wendeliniä.

Vuoden 2015 MM-kisoista Suur-Ha-
mari saavutti crossin kultaa ja ban-
ked slalomin pronssia. Nyt tuloksena 
oli mestaruudet molemmista lajeista. 
Ensi vuonna edessä ovatkin Suur-Ha-
marin uran toiset talviparalympialai-
set Etelä-Korean Pyeongchangissa.

Suur-Hamari kilpailee alaraaja-am-
putoitujen luokassa. Vuonna 2009 
hän loukkaantui moottoripyöräonnet-
tomuudessa, ja hänen vasen jalkan-
sa jouduttiin amputoimaan polvesta 
alaspäin.

MM-kilpailuissa laski myös toinen 
suomalainen, parataekwondossa MM-

Suur-Hamarille tuplakultaa,
Tuomisto täydensi värisuoran

Matti Suur-Hamari voitti maailmanmestaruuden molemmissa 
lajeissaan paralumilautailun MM-kilpailuissa Kanadan Big Whitessa 

helmikuun alussa. Suur-Hamari oli luokkansa SB-LL2:n 
paras lumilautacrossissa ja banked slalomissa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA, LUMILAUTALIITON & HIIHTOLIITON TIEDOTUS KUVAT: JIM HALL

mitaleitakin voittanut Matti Sairanen. 
Hän sijoittui yläraajavammaluokassa 
SB-UL crossin 15:nneksi ja banked sla-
lomin 16:nneksi.

Ilkka Tuomisto voitti hopeaa para-
hiihdon MM-kilpailujen pystyhiihtäjien 
20 kilometrin perinteisen kisassa Sak-
san Finsteraussa. Mitali oli Suomen vii-
den urheilijan joukkueen ainoa helmi-
kuun puolivälissä käydyissä maasto- ja 
ampumahiihdon MM-kilpailuissa.

Tuomisto kuvaili kisaa kovaksi niin 
kelin kuin maastonkin puolesta.

– Jaksoin kohtuu hyvin loppuun asti 
ja pystyin ohittamaan viimeisillä kilo-
metreillä vielä Japanin Yoshihiro Nit-
tan, joka oli liki puoli minuuttia edellä 
kuusi kilometriä ennen maalia, Tuo-
misto kertasi ratkaisuhetkiä.

Finsteraun hopeamitali täydensi 
Tuomiston MM-mitalien värisuoran. 
Hän voitti 20 kilometrin matkalla maa-
ilmanmestaruuden 2009 ja prons-

sia samalla matkalla 2011. Tuomisto 
on voittanut urallaan myös paralym-
piahopeaa vuonna 2014 ja -pronssia 
2010.

Suomalaisista Finsteraun MM-ki-
soissa kilpailivat myös pystyhiihtäjä 
Juha Härkönen, kelkkahiihtäjä Sini 
Pyy sekä näkövammaiset hiihtäjät 
Inkki Inola ja Rudolf Klemetti.

Tammikuun lopulla käytiin para-alp-
pihiihdon MM-kilpailut Italian Tarvisi-
ossa. Lappeenrantalainen 16-vuotias 
Santeri Kiiveri kilpaili ensimmäisissä 
MM-kisoissaan ja urakoi heti kaikissa 
viidessä lajissa. Kiiverin paras sijoitus 
liikuntavammaisten pystylaskijoiden 
luokassa oli alppiyhdistetyn kuudes 
sija.

Pyörätuolicurlingjoukkue jäi kym-
menenneksi lajin MM-kilpailuissa Ete-
lä-Korean Gangneungissa maaliskuun 
alussa. Suomi voitti turnauksen kaksi 
ensimmäistä otteluaan, ensin Kiinan 
5–2, sitten Sveitsin 6–5, mutta hävisi 
sen jälkeen seitsemän seuraavaa. 

Seuraaviin MM-kilpailuihin Suomen 
täytyy hakea vauhtia B-sarjan puolel-
ta, mutta paikka ensi vuonna Etelä-Ko-
reassa käytäviin talviparalympialaisiin 
oli varma jo ennen MM-kilpailuja. Suo-
men joukkueessa MM-kisoissa pela-
sivat Markku Karjalainen, Sari Kar-
jalainen, Yrjö Jääskeläinen, Vesa 
Leppänen ja Riitta Särösalo..

Matti Suur-Hamari on voittanut urallaan 
yhteensä kolme maailmanmestaruutta.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähdestä tuli ensimmäinen vammais-
urheilija – tai paraurheilija, kuten hän itse mieluummin sanoo 
– joka valittiin Vuoden urheilijaksi.

Tähti sai Urheilutoimittajien liiton äänestyksessä 5017 ään-
tä ja kaikkiaan huikeat 334 ykkössijaa. Äänestykseen osallistui 
650 Urheilutoimittajien liiton jäsentä. Kakkoseksi äänestykses-
sä ylsi tenniksenpelaaja Henri Kontinen 4537 äänellä ja 131 
ykkössijalla.

Vaikka äänestyksessä valittiin nimenomaan vuoden 2016 
paras suomalaisurheilija, saattoi Tähden valinnan nähdä myös 
jonkinlaisena elämänurapalkintona, olihan Rion 100 metrin 
kelauksen paralympiakulta porilaiselle jo neljäs peräkkäinen 
samalla matkalla.

– On tämä kieltämättä aikamoinen kruunu omalle ural-
le sekä minun ja valmentajani Juha Flinckin yhteiselle polul-
le, jota olemme vuodesta 2002 saakka kulkeneet, Tähti totesi 
voittopuheessaan.

Vuoden 2012 paralympiakulta ja maailmanennätys eivät vie-
lä riittäneet valintaan, vaikka Tähti tuolloinkin oli selvästi eni-
ten ykkössijoja saanut urheilija. Vastapainoksi tuolloin oli vielä 
paljon toimittajia, jotka eivät laittaneet Tähden nimeä lainkaan 
kymmenen parhaan urheilijan listalleen. Vaikuttaa siis siltä, 
että asenneilmapiirissä on menty askel jos toinenkin eteen-
päin.

– Iso kiitos myös Suomen Paralympiakomitealle, että ovat 
survoneet meidät paraurheilijat tasa-arvoiseen asemaan, että 
ollaan päästy mukaan tähän äänestykseen, Tähti totesi.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: PASI SALMINEN/URHEILUGAALA

Leo-Pekka Tähti.

Paralympiajoukkueiden johtajat eri maista kokoontuivat Etelä-Ko-
rean Pyeongchangiin vuosi ennen vuoden 2018 talviparalympia-
laisia tutustumaan kilpailuolosuhteisiin. Suomen Paralympiako-
miteasta paikalla olivat joukkueenjohtaja Kimmo Mustonen ja 
apulaisjoukkueenjohtaja Katja Saarinen.

– Kisakylä ja avajaisstadion ovat vielä vaiheessa, mutta valmis-
tuvat hyvissä ajoin eli syyskuuhun 2017 mennessä. Maantiet ja 
rautatiet ovat myös työn alla. Joukkueet tulevat asumaan samas-
sa kisakylässä, mikä on iso muutos Sotshiin verrattuna. Välimat-
kat maasto- ja ampumahiihtoon sekä seremoniastadioniin ovat 
kisakylästä lyhyet, kun taas alppihiihto, lumilautailu ja curling ovat 
40–50 minuutin ajomatkan päässä, Mustonen kuvaili.

– Olosuhteet tulevat olemaan haasteelliset. Kevät on maalis-
kuussa jo pitkällä ja tänne tullessamme esimerkiksi hiihtolatujen 
urat olivat tykkilumen varassa, hän jatkoi.

Talviparalympialaiset järjestetään Pyeongchangissa 9.–18.3.2018.

Urheilumuseo pakkaa näyttelyrekkaan suomalais-
ta olympia- ja paralympiahistoriaa ja kiertää ympäri 
Suomea kesällä 2017. Elämyksellisessä näyttelyssä 
voi kokea olympiaurheilumme hienoimpia hetkiä ja 
nähdä Urheilumuseon kokoelmien helmiä. Esillä on 
välineistöä lukuisilta olympia- ja paralympiaurheili-
joilta, olympiasoihtuja ja paljon muuta. Rekassa on 
nähtävillä mm. Leo-Pekka Tähden kelaushanskat.

Urheilumuseo renkailla -näyttely sopii kaikenikäisil-
le ja on kävijöille maksuton. Rekkaan on esteetön kul-
ku luiskaa (pituuskaltevuus 12%) pitkin. Kesä-heinä-
kuussa näyttelyyn on mahdollista tutustua erilaisissa 
urheilu- ja kulttuuritapahtumissa eri puolilla Suomea.

Kiertueaikataulu ja lisätiedot: www.urheilumuseo.fi

Olympia- ja 
paralympiahistoriaa 
Urheilumuseo renkailla 
-näyttelyrekassa

Tähden paralympiakulta tuli kakkoseksi Vuoden sykähdyttä-
vin urheiluhetki -äänestyksessä hieman alle 20 prosentin ääni-
saalilla. Palkinnon voitti Kasperi Kapasen jatkoaikamaali jää-
kiekon nuorten MM-finaalissa.

Ehdolla palkinnon saajiksi olivat myös triathlonisti Liisa Lil-
ja Vuoden esikuva -kategoriassa sekä ParaSchoolDay-kiertue 
Vuoden urheilukulttuuriteko -kategoriassa. Lisäksi uransa lo-
pettaneet hiihtäjä Maija Järvelä ja judoka Jani Kallunki saivat 
Urheilu-ura -palkinnot.

Urheilugaalassa palkittiin myös neljä urheilijaa VAU:n Vuo-
den Urheiluteko -palkinnoilla. Palkinnon saajat olivat Liisa Lil-
ja, uimari Antti Latikka sekä yleisurheilijat Noora Koponen ja 
Paavo Koskenkorva.

TEKSTI: LEENA KUMMU

Joukkueenjohtajat koolla vuosi 
ennen paralympialaisia

Leo-Pekka Tähti ensimmäisenä 
paralympiaurheilijana Vuoden urheilijaksi
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V
antaalla kesällä 2016 järjestetyt EM-kilpailut 
näyttäisivät lisänneen suomalaisten osallistu-
misinnokkuutta MM-kilpailuihin. Jo alkuvuo-
desta mukaan oli ilmoittautunut 31 suomalais-
urheilijaa. Sekään ei varmasti ole ollut haitaksi, 

että MM-kilpailut rantautuvat kuuden vuoden tauon jälkeen 
takaisin Euroopan mantereelle. Kaksi vuotta sitten kilpail-
tiin Argentiinassa ja neljä vuotta sitten Etelä-Afrikassa.

Yksi Suomen MM-joukkueen ensikertalaisista on lappeen-
rantalainen Marko Karhunen, joka teki elinsiirron saanei-
den arvokilpailudebyyttinsä Vantaalla heinäkuussa 2016.

– Kisat olivat hyvä kokemus. Pääsin tutustumaan parem-
min suomalaisiin elinsiirtourheilijoihin. Päälajini oli pyöräily 
ja siinä voitin maantieajossa oman sarjani. Yleisurheilussa 
sitten pamahti heti ekassa lajissa takareisi, mutta ei sekään 
niin paljon harmittanut päälajin voiton jälkeen, Karhunen 
sanoo.

Karhunen kertoo harrastaneensa maantiepyöräilyä 
90-luvun alusta saakka, mutta varsinainen leipälaji oli jalka-
pallo, jossa hän esiintyi parhaimmillaan ykkösdivisioonassa 
saakka. Karhunen pelasi urallaan Lappeenrannan Rakuu-
noissa, Joutsenon Kultsussa ja Kuopion Palloseurassa. Kar-
hunen työskentelee päällikkötehtävissä Helsingin pörssiin 
listatussa teknisen suunnittelun yrityksessä Etteplanissa.

”Ei lainapyörille”
Karhusella todettiin munuaissairaus jo vuonna 1998, mut-
ta hän pystyi elämään pitkään täysipainoista elämää siitä 
huolimatta. Vuonna 2010 sairaus paheni ja alkoi vaikuttaa 
voimakkaammin Karhusen kuntoon ja ruokavalioon. Dia-
lyysihoidot aloitettiin helmikuussa 2012 ja uuden munuai-

Malagan maantiet odottavat 
munuaissiirron saanutta 

Marko Karhusta
Elinsiirron saaneiden urheilun kesälajien maailmanmestaruuskilpailut järjestetään 

21. kertaa 25.6.–2.7.2017 Espanjan etelärannikolla Malagassa. 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: MAURI FORSBLOM

sen hän sai reilua vuotta myöhemmin, maaliskuussa 2013.
– Oikeastaan älyttömän nopeasti siitä toipui kuntoon. 

Toukokuussa tein jo ensimmäisiä pyöräilylenkkejä. Tämä 
on tuonut uutta näkökulmaa liikkumiseen, osaa arvostaa 
enemmän sitä, että pystyy tekemään asioita, 43-vuotias 
Karhunen sanoo.

Karhunen harkitsi osallistumista jo vuoden 2014 EM-kil-
pailuihin Puolaan, mutta ensiesiintyminen siirtyi kuitenkin 
kesän 2016 kotikisoihin.

– Olin miettinyt Malagan MM-kisoihin osallistumista jo 
ennen Vantaata ja siellä se ajatus vain vahvistui, hän ker-
too.

Karhunen on siinä mielessä erikoistapaus suomalaises-
sa elinsiirtourheilussa, että hänen selkeä päälajinsa on pyö-
räily. Vaikka Vantaan kisoissa mukana oli useampia suoma-
laispyöräilijöitä, ei heitä ole totuttu näkemään ulkomailla 
käytävissä elinsiirtourheilun arvokisoissa. Kisajärjestäjiltä 
olisi kyllä saatavissa pyörä käyttöön, mutta Karhunen ottaa 
mukaan oman pyöränsä.

– Kuitenkin isot kisat kyseessä, ei siellä lainapyörällä ve-
detä, hän linjaa.

– Olen voittanut kultaa EM-kisoista ja todennäköisesti 
suurin osa kisaajista on Euroopasta, Karhunen pohtii me-
nestysmahdollisuuksiaan Malagassa.

– Mutta sinne lähdetään tietysti vähän eri ajatuksella kuin 
pelkkä mitali mielessä. Nauttimaan siitä, että pääsee kilpaile-
maan vertaisten kanssa. Tästä kun jonnekin piirikunnallisiin 
pyöräilykisoihin lähtisi, voisi kyyti olla aika kylmää, hän jatkaa.

Karhunen valmistautuu Malagan MM-kisoihin mm. mat-
kustamalla ystävänsä kanssa pääsiäisenä neljäksi päiväksi 
Mallorcalle pyöräilemään. .
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Elinsiirron saaneiden 21. kesälaji-
en MM-kilpailut järjestetään 25.6.–
2.7.2017 Espanjan Malagassa. MM-kil-
pailut järjestetään joka toinen vuosi.

Osallistumisoikeus elinsiirron saanei-
den MM-kisojen kilpailulajeihin on jo-
kaisella elinsiirron saaneella henkilöl-
lä (munuainen, maksa, sydän, keuhko, 
luuydin, haima ja/tai haiman saareke-
solut, suolisto tai näiden yhdistelmä) 

ja elävällä elinluovuttajalla (munuai-
nen, maksa, luuydin).

MM-kilpailuissa urheillaan ikäsarjoit-
tain. Aikuisten ikäsarjoja on kuusi: 18–
29-v, 30–39-v, 40–49-v, 50–59-v, 60–69-v 
ja yli 70-vuotiaat.

Kilpailulajeina ovat 5km katujuoksu, 
lentopallo, koripallo (3vs3), padel, pe-
tanque, keilailu, pyöräily, golf, darts, 

sulkapallo, squash, tennis, pöytäten-
nis, kajakkimelonta, uinti ja yleisur-
heilu.

Suomalaisurheilijoita kisoihin osal-
listuu yli 30. Ilmoittautumisaika 
kisoihin päättyi lehden mentyä jo 
painoon.

Kisasivut: 
http://wtgmalaga2017.com/en

Info

Marko Karhunen voitti Vantaan 
EM-kisoissa heinäkuussa 2017 
40–49-vuotiaiden sarjan 20 kilo-
metrin maantieajon ja oli viides 
5 kilometrin aika-ajossa.

Elinsiirron saaneiden MM-kilpailut
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Ennen&Nyt
Juttusarjassa tutustutaan takavuosien vammaisurheilusuuruksiin ja 

otetaan selvää, mitä heille kuuluu nyt.

Istismiehet menestyivät 
90-luvulla laulun 

ja leukailun voimalla
Suomen miesten istumalentopallomaajoukkue porskutti 90-luvun lopun 
viiden vuoden arvokisamitaliputkessa vastoin kaikkia todennäköisyyksiä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: VAU:N ARKISTO

Suomen miehet juhlivat paralympiapronssia Sydneyssä vuon-
na 2000.

Lauri Melanen (oik.) oli Suomen istumalentopallomaajoukku-
een kovakätinen hakkuri. Kuvassa maajoukkuemiehistä myös 
Jari Heino (13), Jukka Laine, Aulis Vistbacka ja Matti Pulli. >

S
uomi on pieni maa, jossa päinvastoin kuin monis-
sa istumalentopallon suurmaissa, viimeisimmästä 
sodasta on suhteellisen pitkä aika. Lisäksi Suomen 
pelaajisto oli ikääntynyttä.

– Muistan, kun kerran eräs hollantilainen istiska-
veri päivitteli, että heillä alkaa olla liian vanhoja pelaajia. Ky-
syin joukkueen keski-ikää ja se oli 37 vuotta. No, meillä se oli 
silloin jo lähempänä 50 vuotta. Lisäksi keskipaino alkoi hui-
della sataa kiloa, Suomen miesten päävalmentajana vuodet 
1987–2000 toiminut Timo Väre muistelee.

– Meitä auttoi tosi paljon 90-luvun puolivälissä tullut sään-
tömuutos, joka vapautti ensimmäisen kosketuksen. Sitä en-
nen ensimmäisistä kosketuksistakin vihellettiin herkästi 
käsittelyvirheitä, eivätkä meidän isot miehet aina saaneet kä-
siään ajoissa hyvään asentoon, hän jatkaa.

Suomen 90-luvun mitaliputki alkoi jo vuonna 1993 Järven-
päässä pelatuissa EM-kisoissa hopeamitalilla. Atlantassa 

1996 Suomi otti ensimmäisen suurvoittonsa, paralympialais-
ten pronssimitalin. Välierän Norja-tappion pettymys haihtui, 
kun Suomi kukisti kovan Hollannin pronssiottelussa 3–1.

– Se ensimmäinen paralympiamitali on jäänyt vahvasti 
mieleen. Silloinen joukkueenjohtajamme Jarmo Kari sanoi 
pronssiottelun päätteeksi, että pelasitte pojat epäinhimilli-
sen ottelun, lappeenrantalaishakkuri Lauri Melanen kertoo.

Jalkapallossa polvensa telonut Melanen oli Suomen me-
nestysvuosien minimivammapelaaja, useimmiten yhdessä 
Petri Kapiaisen kanssa. Istumalentopallossa minimivamma-
luokituksella pelaavia saa kentällä olla samanaikaisesti vain 
yksi, ja ratkaisuhetkillä se useimmiten oli kovakätinen Mela-
nen.

Hakkurin pestissä sai Suomen joukkueessa todella huhkia 
urakalla. Suomi nimittäin pelasi muista huippumaista poike-
ten kahden passarin systeemillä. Useimmissa joukkueissa 
passari pelasi takakentällä ja verkolla oli kolme nälkäistä iski-
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Info

Suomen istumalentopallomiesten 
5 peräkkäistä arvokisamitalia 1996–2000
1996 Atlantan paralympialaiset: pronssia
1997 Tallinnan EM-kilpailut: kultaa
1998 Teheranin MM-kilpailut: hopeaa
1999 Sarajevon EM-kilpailut: pronssia
2000 Sydneyn paralympialaiset: pronssia

Suomen joukkueessa pelasivat: Keijo Hänninen, Matti Pulli, Lauri Melanen, Sami Tervo, Aulis 
Vistbacka, Veli-Matti Tuominen, Reijo Salonen, Pekka Norola, Petri Kapiainen, Jukka Laine, 
Olavi Venäläinen, Jari Heino, Esa Liukkonen, Allan Pynnönen, Harri Harinen

jää. Suomella oli kaksi erinomaista passaria, yksi aikansa par-
haista istumalentopalloilijoista Matti Pulli sekä Jukka Laine.

Valmentaja Väreen mukaan muista maista poikkeava peli-
systeemi oli yksi Suomen vahvuuksista. Passarit Laine ja Pulli 
olivat taitavia lyömään palloa itsekin kenttään, joten vastus-
tajien oli oltava jatkuvasti varpaillaan, vaikka se ei kovin osu-
va sanavalinta istumalentopalloon olekaan.

Teheranin pauhu
Liikkuvuus isokokoisilla ja elämää nähneillä suomalaisilla 
ei ollut parasta luokkaa. Väreen mukaan pelaajista lähinnä 
vain Kapiainen oli hyvä hakemaan kauemmas kimpoilleita 
palloja takaisin peliin.

– Silti oikeastaan vain Iran osasi pelata taktisesti järkevästi 
meitä vastaan. Saatoimme avauserän heitä vastaan voittaa-
kin, mutta sitten he vaihtoivat taktiikkaa ja alkoivat rauhalli-
sesti etsimään kentästä tyhjiä aukkoja. Meitä vastaan ei kan-
nattanut lähteä suoraviivaiseen lyöntikilpailuun, Väre toteaa.

Iran onkin ollut vuosikymmeniä istumalentopallon mah-
timaa. Suomi oli maailman toiseksi paras ainakin vuodet 
1997–98. Vuonna 1997 Suomi voitti Euroopan mestaruu-
den Tallinnassa ja vuotta myöhemmin joukkue oli isäntä-
maan jälkeen hopealla Teheranin MM-kilpailuissa.

– Finaali Teheranissa tuhansien katsojien edessä oli mel-
koinen elämys. Siinä pauhussa ei kuullut kaveria metrin 
päästä, Lauri Melanen muistelee.

Suomi oli vielä Sydneyn paralympialaisissa 2000 lajia täl-
lä vuosituhannella hallinneiden Iranin ja Bosnia-Herzego-
vinan jälkeen kolmas, mutta sitten maiden käyrät lähtivät 
viimeistään eri suuntiin. Suomen viimeisin miesten istuma-
lentopallon arvokisamitali on vuoden 2003 Lappeenrannan 
EM-kisojen pronssi. Vuosikymmeneen Suomella ei ole ollut 
enää miesten maajoukkuetta.

– Tämän hetken SM-sarjassa pelataan kyllä hyvää istuma-
lentopalloa, mutta en ole varma, löytyykö koko sarjasta yh-
teensä edes riittävästi pelaajia, jotka saisivat luokituksen, 

toteaa Väre, joka ei tunnustaudu tiukan kansainvälisen luo-
kittelujärjestelmän ystäväksi.

Passari Matti Pullin mukaan Suomi olisi voinut jatkaa sa-
malla pelaajarungolla vielä 3–5 vuotta sen jälkeen, kun maa-
joukkuetoiminta hiipui vuoden 2005 EM-kilpailujen jälkeen.

– Siinä oli ikärasismiakin mukana. Vaikka meillä oli ikää, 
niin treenasimme silti erittäin kovaa käytännössä ympäri-
vuotisesti, mutta tätä eivät tietyt henkilöt järjestöjohdossa 
tahtoneet ymmärtää. Mutta ns. junioritoimintaa ei kyllä ol-
lut. Kun ei ole uusia vammaisia pelaajia, niin minkäs teet, 
Pulli sanoo.

Lauri Melanen lopetti oman istumalentopallouransa vuo-
teen 2005. Laji on kropalle rankka ja lappeenrantalainen on 
käynyt läpi tekonivelleikkauksia.

– Silti en kuluneen sanonnan mukaisesti vaihtaisi päivää-
kään pois. Ne olivat hienoja aikoja. Täysiä treenattiin ja ol-
tiin tosissaan, mutta ei kuitenkaan mitenkään tiukkapipoi-
sesti. Laulun ja leukailun voimalla mentiin, sanoo Melanen, 
joka piti pelireissuissa kitaraa mukana.

Trubaduuri Melasen uran kenties herkullisin anekdootti 
osuu vuoden 2004 Ateenan paralympialaisiin, jossa silloi-
nen kulttuuriministeri Tanja Karpela kävi tapaamassa istu-
malentopallomiehiä.

– Minulla oli kitara siinä ja Karpela pyysi, että voisiko artis-
ti soittaa jotakin. Vedin biisin Hän hymyilee kuin lapsi, jossa 
on sellainen kohta kuin ”hän toisen on, mutta miksi syylli-
syyttä tuntisin”. Karpela oli silloin sinkkunainen ja hän kuis-
kasi, että ”en ole kenenkään”. Siihen vastasin, että ”try me 
baby”, Melanen kertaa.

– Kerroin tästä sitten STT:n toimittajalle haastattelussa ja 
sehän meni lehteen. Siitä taisi mennä lusikat jakoon silloi-
sen naisystävän kanssa, mutta äijiltä sain paljon rispektiä..

Jutussa on käytetty lähteenä Markku Aumakallion laatimaa 
istumalentopallohistoriikkia ”SIUta ja sittistä”, joka on luettavis-
sa osoitteessa www.istumalentopallo.info
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Esimerkkejä ja inspiraation aiheita lasten,
nuorten ja perheiden liikunnasta.
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Valtti-ohjelma 
tutustutti Aaron 

pyörätuolikoripalloon
Aaro Ylikoski, 9, on Nokialla asuva poika, joka pääsi mukaan vuoden 2016 

Valtti-ohjelmaan. Aaro saikin itselleen rikkaan ja energisen Valtti-kokemuksen.

TEKSTI: MIKAEL KIVIMÄKI KUVAT: ANNI TAPONEN

– Aarolla oli kaksi Valttia, Laura ja Lot-
ta Lehtimäki. He kävivät kolmistaan 
pyörätuolikoripallossa ja sovelletussa 
judossa sekä kerran lasten karatessa 
ja myös Easy Swim -uimakoulussa, Aa-
ron äiti Karoliina Ylikoski kertoo.

Monista eri liikuntamuodoista, joi-

ta Aaro Valtti-ohjelman aikana kokeili, 
koripallo valikoitui suosikiksi.

– Aluksi tilanne oli se, että Aaro har-
rasti myös partiota, ja pyörätuolikori-
pallo oli samana päivänä partion kans-
sa. Kun Aaro sitten innostui koriksesta, 
hän kävi molemmissa vuorotellen. Par-

tio ei kuitenkaan lopulta ollut enää niin 
toimiva juttu, niin Aaro on käynyt pel-
kästään koripallotreeneissä kevään ai-
kana, Karoliina Ylikoski sanoo.

– Olen ollut itse treeneissä Aaron 
kanssa mukana, ja myös hänen hen-
kilökohtainen avustajansa on ollut pe-
laamassa meidän kanssa. Myös Aaron 
pikkuveli käy treeneissä meidän kans-
sa nykyään, eli siitä on tullut sellainen 
koko perheen harrastus, hän jatkaa.

Tärkeintä Karoliinalle Aaron harras-
tuksessa on hyvä vertaistuen saanti:

– Pyörätuolikoripallo on ollut todella 
kivaa meille kaikille. Siellä on tosi kiva 
porukka, ja valmentaja Vesa Sydän-
maa on todella hyvä hommassaan ja 
osaa haasta jengiä sopivasti. On mah-
tavaa, että porukassa on kaiken ikäisiä 
pelaajia, eli Aaro voi ottaa heistä hyvää 
mallia. Siellä mennään aloittelijoiden 
tahdilla, ja on kiva nähdä Aaron otta-
van vaikutteita vanhemmilta pelaajil-
ta. Se on selkeästi hänelle tärkeää ver-
taistukea, Karoliina Ylikoski toteaa.

Tampereen NMKY:n pyörätuoliko-
ripallovalmentajan Vesa Sydänmaan 
mukaan Valtti-ohjelma on tuonut pal-
jon hyviä asioita ja nuorta verta muka-
naan harrastuksen pariin:

– Mukaan on tullut uusia, nuoria 
harrastajia. Perheet ovat myös aktii-
visemmin mukana; treeneissä käy ny-
kyään usein sukulaisia ja perheenjä-
seniä. Paikalla voi olla avustajaa tai Vesa Sydänmaa ja Aaro Ylikoski.
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Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tu-
kea tarvitseville lapsille ja nuorille (6–23-v) liikuntahar-
rastus. Valtti-ohjelmaa koordinoi Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU.

Valtti-ohjelmassa henkilökohtaiset liikuntakonsultit 
eli Valtit toimivat harrastuksen pariin saattajina eri-
tyistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Valtit ovat 
pääsääntöisesti ohjelman yhteistyöoppilaitosten lii-
kunnan-, kasvatuksen-, kuntoutuksen tai sosiaalialan 
opiskelijoita.

Vuoden 2017 Valtti-ohjelman hakuvaihe päättyy 30.4. 
sekä mukaan haluaville lapsille ja nuorille että Valtiksi 
haluaville opiskelijoille.

Valtti tutustuu ensin ohjattavaansa ja hänen perhee-
seensä ja laatii sitten ohjelman kokeilujaksolle, jossa 
pyritään löytämään sopiva liikuntaharrastus tai aina-
kin lisäinnostusta liikkumiseen.

Lisätiedot ja Valtti-hakulomake: 
www.vammaisurheilu.fi

Tampereen NMKY:n pyörätuolikoripallovalmentaja-
na toimiva Vesa Sydänmaa, 51, on elänyt lajin parissa 
80-luvulta lähtien.

– Aloin pelata vuonna 1983. Olen toiminut joukku-
een kapteenina useita kertoja sekä pelaajavalmentaja-
na ennen pelkäksi valmentajaksi ryhtymistä. Vielä 15–
20 vuotta sitten meillä ei ollut varsinaisia valmentajia 
Lahdessa, missä silloin olin, vaan oli muutama kokenut 
pelaaja, jotka hoitivat valmentamispuolta pelaamisen 
ohella. Valmentamiseen olen keskittynyt nyt noin seit-
semän vuoden ajan, ja Tampereella olen valmentanut 
vuodesta 2010, Sydänmaa kertoo.

Soveltaminen on Sydänmaan mukaan tärkeä osa 
pyörätuolikoripallon valmennusta.

– Pitää välillä osata eriyttää jengi, pistää tietyntasoiset 
pelaajat välillä eri ryhmiin ja laittaa heidät tekemään vä-
hän erilailla tiettyjä asioita. Tärkeintä on tietysti varmis-
taa, ettei pelaajilla tule tylsää, pitää osata soveltaa. Välil-
lä pelataan polttopalloa, rugbya, sumopainia tai vaikka 
hippaa erilaisilla metodeilla. Soveltaviin peleihin käyte-
tään treeniajasta noin 30–40 minuuttia.

Kysyttäessä Sydänmaalta pyörätuolikoripallon tule-
vaisuudesta vastaus tulee todellisen ammattimiehen 
suusta:

– Seuraintegraatiota pitäisi saada käyntiin oikeanlais-
ten tekijöiden avulla. Tämä on vetävä laji; kaikista ei tar-
vitse tulla mitään lajinsa huippuja, kunhan yrittää täy-
sillä. Pyörätuolikoripallo avaa myös monille esimerkiksi 
tuolin käsittelyä enemmän.

Valtti-ohjelma on tuonut Tampereen pyörätuolikoripallotreeneihin uusia nuoria.

Info

Valtti-ohjelma

isovanhempaa, isää tai äitiä. On tullut 
sellaista yhteisöllisyyttä lisää. Ja sellai-
nen energia ja meininki tuo valmenta-
jallekin lisää virtaa, Sydänmaa sanoo.

Karoliina Ylikoski kertoo avoimesti 
siitä, miten hyvä kokemus ohjelma oli 
koko perheelle:

– Tosi hyvä ja positiivinen fiilis jäi. 
Ehkä itse ei olisi tullut lähdettyä kokei-
lemaan kaikkia näitä eri lajeja, mutta 
Lauran ja Lotan apu ohjelman aikana 
oli kyllä todella hyvä sysäys. En usko, 
että itse arjessa olisi saatu tätä aikai-
seksi ilman tällaista ohjelmaa. Nythän 
koripallon lisäksi Aaro käy sovelletus-
sa judossa kerran viikossa. Eli kiitos 
Valtin, löysimme kaksi uutta harras-
tusta Aarolle. Se on enemmän kuin us-
kalsimme toivoa.

Aaron omien sanojen mukaan Valtti-
ohjelma ja pyörätuolikoripallo ovat ol-
leet hyviä uusia kokemuksia:

– Koriksessa parasta on joukkue, ja 
valmentaja on myöskin tosi kiva! Val-
ti-ohjelma oli myös hauskaa. Kivointa 
Valtissa oli koris ja judo, Aaro kertoo.

– Ja pakko sanoa, että on hienoa, kun 

Aaro on saanut huomata, että vaikka 
olisi pyörätuolissa, niin se ei kuule me-
noa paljon haittaa. Se on kyllä itselle 
sellainen kirsikka kakun päällä, Karolii-
na Ylikoski toteaa naurahtaen..

Valmentajan silmin
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O
ssin autismi vaikeutti so-
pivan liikuntamuodon löy-
tämistä ennen Valtti-oh-
jelmaan liittymistä. Ossin 
äidin Karoliina Lukkarisen 

mukaan tietoa sopivista liikuntaryhmis-
tä oli todella vaikea löytää:

– Olihan se hyvin turhauttavaa, kun 
kuitenkin halusi löytää pojalle jonkun ki-
van harrastuksen, ja tietoa erityistukea 
tarvitsevien liikuntaryhmistä ei löytynyt 
oikein mistään, Karoliina Lukkarinen 
kertoo.

Ossin Valtti – eli henkilökohtainen ”lii-
kuntakonsultti” – Sanna Laakkonen, 
23, järjesti Valtti-ohjelman aikana Ossille 
kahdeksan kokeilukertaa eri liikuntaryh-
missä ja erilaisten harrastusten parissa.

– Ensin tapasin Ossin ja hänen per-
heensä, keskustelimme mitä kaikkea 
kivaa olisi kiva päästä kokeilemaan, ja 
koska Ossia kiinnosti todella moni laji, 
lähdin liikkeelle sillä ajatuksella, että olisi 
kiva saada Ossille mahdollisimman mo-
nipuolinen kokemus, Sanna kertoo.

Ossi pääsi kokeilemaan muun muas-
sa melontaa, keilausta, laitesukellusta, 
yleisurheilua ja koripalloa.

Ennen Valttia Ossi oli harrastanut jon-
kin verran urheilua; 2014 käytiin per-
hekaratessa ja vuonna 2015 Ossi pääsi 
kokeilemaan Janne Ahosen mäkihyppya-
katemiassa ”matalan kynnyksen mäki-
hyppyä”. Tietoa ei silti vielä tuolloin ollut 
saatavilla Karoliinan mukaan tarpeeksi, 
jonka vuoksi Valtti olikin koko Lukkari-
sen perheelle positiivinen kokemus, sil-
lä Valtti toi tietoa perheelle eri harrastus-
mahdollisuuksista.

– Valtti-ohjelma vastasi odotuksia kai-
kin puolin. Saimme lisää informaatiota, 

Ossi löysi Valttinsa
kanssa monenlaista 

hauskaa liikuntaa
Ossi Lukkarinen on 14-vuotias lahtelainen nuori. 

Hän oli mukana vuoden 2016 Valtti-ohjelmassa, jossa erityistä tukea 
tarvitseville lapsille ja nuorille pyrittiin löytämään liikuntaharrastus.

TEKSTI: MIKAEL KIVIMÄKI KUVAT: SANNA LAAKKONEN

löytyi esimerkiksi Lahden Unified-kori-
palloseura, joka on juuri luotu erityistu-
kea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koris-
ryhmässä Ossi on edelleen aktiivisena. 
Oli silmiä avaava kokemus, kun näki ja 
tajusi miten hyvin Ossi pärjää ryhmäpe-
leissä. Se että löytyy tällaisia porukoita, 
on kyllä aivan mahtavaa, Karoliina sa-
noo.

Valtti-ohjelma oli myös Ossin itsensä 
mielestä positiivinen kokemus:

– Oli kyllä kivaa, kaikki lajit olivat hyviä, 
ja kaikista hauskinta oli sukellus. Ei jän-

nittänyt mennä uusiin paikkoihin, Ossi 
toteaa.

Positiviisin asia, mitä Valtista jäi Lukka-
risen perheelle käteen, oli arkea helpot-
tava tekijä: Ossin Valtti Sanna Laakkonen 
sai nimittäin Valtti-ohjelman loppupuo-
liskolla koulunsa kautta järjestettyä Os-
sille tukihenkilön, joka tapaa Ossia nyt 
neljä kertaa kuukaudessa.

Vuoden 2017 Valtti-ohjelman haku on 
auki 30.4. saakka sekä mukaan haluavil-
le lapsille ja nuorille että Valteiksi halua-
ville opiskelijoille..

Valtti-ohjelmassa lapset voivat antaa palautetta liikuntakokeilun onnistumisesta 
itse piirtämillään hymynaamoilla.
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Sporttiskerhossa yhden lajin ohjelmaa 
on kerran viikossa kuukauden ajan. 
Eskari-ikäisille ja alakouluikäisille on 
oma ryhmänsä, sitä vanhemmille nuo-
rille omansa.

Kokeilumahdollisuuksien kustan-
nukset on haluttu pitää edullisena: 
kuukausi eli neljä kerhokertaa maksaa 
10 euroa. Jyväskylän kaupunki kysyy 
seurat mukaan ja myös maksaa seu-
roille. 

– Yritän niin, ettei kahden vuoden 
aikana olisi yhtään samaa lajia. Halu-
an, että kaikilla seuroilla olisi mahdol-
lisuus tulla. Aika moni seuran ohjaaja 
”hurahtaa”, ja esimerkiksi viime syksy-
nä jokainen seura aloitti Sporttisker-
hon jälkeen oman ryhmän, Jyväskylän 
kaupungin erityisliikunnanohjaa Kati 
Siitari kertoo hymyillen.

Jyväskylän Sporttiskerhossa 
kannustetaan rohkeuteen ja 

autetaan harrastuksen jatkoon
Jyväskylässä Sporttiskerhosta on alkanut monen lapsen uusi harrastus ja 

monen seuran uusi erityistä tukea tarvitsevien ryhmä.
Rohkeuteen on kannustettu keskustelemalla ja kokeiluja mahdollistamalla.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: TOUHO HÄKKINEN

Siitarin toimenkuva mahdollistaa 
seurojen ja toisaalta myös perheiden 
tukemisen. Seurojen ohjaajien kans-
sa hän käy läpi, mitä erityistä tukea 
tarvitsevat lapset voivat tehdä, ilmoit-
tautumiset saatuaan vielä tarkemmin 
lapsikohtaiset haasteet. Näin lapset ja 
nuoret saavat kokeiluista ja lajista po-
sitiivisia kokemuksia.

– Seuraväkeä yllättää usein, että eri-
tyistä tukea tarvitseville liikkujille voi 
pitää ihan samanlaisen tunnin kuin 
muillekin, itse jokaisella kerralla mu-
kana oleva Siitari sanoo.

Sporttiskerhot tarjoavat myös kau-
pungin opiskelijoille käytännön ko-
kemusta soveltavasta liikunnasta, sil-
lä opiskelijoita on mukana avustajina. 
Paras palkinto kaikille on oman har-
rastuksensa löytävä lapsi. Siitari las-

kee, että syksyllä ainakin 20 lasta jat-
koi harrastamista urheiluseurassa.

– Kun tunnen suurimman osan per-
heistä, pystymme yhdessä etsimään 
myös vaikkapa painista innostuneelle 
lapselle ryhmän, jossa harrastusta voi 
jatkaa ja jossa hän pärjää. Se on itse-
tunnon kannalta tärkeää. Vanhemmat 
tulevat usein kiittelemään, kun sopiva 
ryhmä löytyy.

Siitarilla on yksi vinkki kaikille:
– Toivon perheille ja seuroille rohke-

utta uuden kokeiluun. Ei muuten voi 
tietää, mistä se oma laji löytyy..
Lisätiedot Jyväskylän Sporttiskerhos-
ta ja kaupungin muusta erityislasten 
liikuntatoiminnasta: www.jyvaskyla.fi/
liikunta/ohjattu_liikunta/lapset_ja_per-
heet/erityisliikunta

Helmikuun alussa sporttis-
kerholaiset olivat hiihtämässä.
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ja mukaan kiertueelle. Tiistaina 23.5. 
kaikki Porin Liikkuvat Koulut järjes-
tävät itsenäisesti omilla kouluillaan 
oman Para School Day -tapahtuma-
päivän. 

Aikataulu
Ti  2.5. Auroran koulu, ESPOO
To  4.5. Savion koulu, KERAVA
Ma 8.5. Nissnikun koulu, 
  KIRKKONUMMI
Ke 10.5. Käpylän peruskoulu, 
  HELSINKI
To 11.5. Saunalahden koulu, ESPOO
Ti  16.5. Pellon peruskoulu, PELLO
Ke 17.5. Oulun normaalikoulu, OULU
To 18.5. Kuortaneen yläaste, 
  KUORTANE
Pe 19.5. Tesomajärven koulu, 
  TAMPERE
Ma 22.5. Kuhalan koulu, FORSSA
Ti   23.5. Porin lyseo, PORI
Ke  24.5. Pappilanpellon koulu, VIHTI

Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Toukokuussa 2017 Suomen Paralym-
piakomitea toteuttaa 12 Para School 
Day -koulupäivää eri puolella Suomea. 
Kiertueen suosio on kasvanut vuosi 
vuodelta – tänä vuonna yli 180 koulua 
olisi halunnut kiertueen omalle koulul-
leen! 

Kiertueella tehdään paralympiala-
jit tutuiksi kokeilemisen kautta. Ko-
keiltavia lajeja ovat mm. maalipallo, 
pyörätuolirugby ja -koripallo, boccia, 
näkövammaisten jalkapallo ja istuma-
lentopallo.

Mukana on myös paraurheilijoita 
kertomassa omasta urastaan ja vas-
taamassa oppilaiden kysymyksiin. 
Tänä vuonna mukaan kiertueelle valit-
tiin uudet Para School Day -kummiur-
heilijat, ratakelaaja Henry Manni ja 
kelkkahiihtäjä Sini Pyy.

 Para School Dayn suosion kasva-
essa Paralympiakomitea pyrkii löytä-
mään tapoja saada enemmän koulu-

TEKSTI: REETA LINDEMAN
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Para School Day -kiertue 
toukokuussa

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät kai-
kille avoimia lasten liikuntaleirejä ym-
päri Suomea kesällä 2017. VAU tukee 
leirijärjestäjiä, jotta heillä olisi valmiu-
det ottaa mukaan leireille erityistä tu-
kea tarvitsevia lapsia.

5.–8.6. Soveltava Sporttileiri,  
Rovaniemi
Lisätiedot: www.lapinliikunta.com

5.–8.6. Sisu Sporttis -leiri, Nurmo
Lisätiedot: www.sporttis.fi/sisusporttis

5.–9.6. Sporttiaction-leiri, Kouvola
Lisätiedot: www.kymli.fi/lapset-ja-nuo-
ret/sporttiaction-liikuntaleiri-2017

5.–9.6. SankariSporttileiri I, Hyvinkää
Lisätiedot: www.eslu.fi/node/1366

6.–9.6. Hämeen Sportti -leiri, Ylöjärvi
Lisätiedot: https://leiri.hlu.fi

7.–9.6. Sporttileiri, Joensuu
Lisätiedot: www.pokali.fi/lasten_ja_
nuorten_liikunta/leirit

7.–9.6. Sporttileiri, Siilinjärvi
Lisätiedot: https://sporttileirit.sport-
tisaitti.com

7.–9.6. Soveltava Sporttileiri, Imatra
Lisätiedot: www.eklu.fi/lapset-ja-nuoret/
liikuntaleirit

12.–16.6. Kesä Sporttis -leiri, Mikkeli
Lisätiedot: www.esliikunta.fi/lapsille-ja-
nuorille/liikuntaleiri

12.–16.6. Kesli-leiri, Viitasaari
Lisätiedot: www.kesli.fi/leiri

12.–16.6. SankariSporttileiri II,  
Hyvinkää
Lisätiedot: www.eslu.fi/node/1366

13.–16.6. Kesis-leiri, Sauvo
Lisätiedot: www.liiku.fi/kesis

3.–7.7. PitkisSport-leiri, Kokemäki
Lisätiedot: www.pitkissport.net

24.–27.7. Jukuleiri, Kalajoki
Lisätiedot: www.jukuleiri.fi

31.7.–4.8. Sporttileiri, Tuusula
Lisätiedot: www.eslu.fi/node/70

Kaikille avoin 
leirikesä
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Lyhyesti
Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 

liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

TEKSTI: SOILE HONKALA, ANTTI TULASALO
KUVAT: JANNE RUOTSALAINEN, NIKITA TIKKA

L
uistelu on kaikille sopiva harrastus! Jos lapsella 
tai aikuiselta on liikkumisen haasteita, luistelu 
mahdollistuu toimintavälineiden avulla.

Pystyluistelu on usein mahdollista, vaikka ta-
sapainon kanssa olisikin haasteita. Erilaiset luis-

telutuet mahdollistavat luistelun aloittamisen ja opettelun. 
Muovinen puutarhatuoli saattaa jossain tapauksissa olla 

lapselle yksinkertainen apu jäällä liikkumiseen. Kyynärtuel-
linen luistelutuki mahdollistaa usein luistelun myös silloin, 
kun lapsi ei täysin varaa jaloilleen. Potkukelkka, jonka jalak-
set on taivutettu mutkalle, toimii myös hyvänä pystyluiste-
lun tukena. 

Jotkut pulkat ja kelkat soveltuvat myös luisteluun. Esimer-
kiksi Snow Comfort -kelkka ja Snow baby fun -pulkka on va-
rustettu metallijalaksilla ja työntökahvoilla. Hiihto- ja luis-

Luistelu kuuluu kaikille
telukelkat toimivat myös jäällä, kun niissä on luistimet alla. 
Liikkujat, joilla on riittävä käsien toimintakyky, voivat luistel-
la niillä itsenäisesti teräväpiikkisten sauvojen avulla. Enem-
män tukea tarvitseva luistelija pääsee liikkumaan jäällä 
hiihto- ja luistelukelkan avulla, jossa on työntökahva avus-
tajaa varten. 

Kaikkein eniten tukea tarvitsevat pystyvät luistelemaan, 
kun rattaiden renkaisiin asennetaan erikoisvalmisteiset, 
rengaskourulla varustetut luistimet. Rengaskourullisia luis-
timia ei ole saatavana valmiina, vaan ne pitää teettää tai 
tehdä itse.

Lisätiedot: Antti Tulasalo, Malike, antti.tulasalo@kvtl.fi 
tai puh. 050 9177 471

Snow Comfort -kelkan avulla isompi lapsi tai aikuinen voi sekä 
laskea mäkeä että luistella.

Snow baby fun -kelkka soveltuu luisteluun ja mäenlaskuun 
noin 1–4-vuotiaalle lapselle.

Luistelutuki Oiva kyynärtuilla mahdollistaa pystyluistelun tu-
ettuna jaloilleen varaavalle luistelijalle.



36

Katsaus kunto- ja harrasteliikunnan ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoihin.

Kuntoillen

– Olen itse tykännyt aina liikkua, käsipyöräilen esimerkiksi mel-
ko paljon. Olen käynyt paljon Rauman Ladun keppijumpparyh-
mässä, mutta itse en ollut koskaan ohjannut ennen Iloliikutta-
ja-koulutusta, Härkönen kertoo.

VAU uudisti Iloliikuttaja-koulutuksen vuodeksi 2016, jolloin 
se käytiin ensimmäistä kertaa kaksiosaisena Liikuntakeskus 
Pajulahdessa. Alkuvuodesta ja syksyllä toteutettujen koulutus-
viikonloppujen välissä kukin koulutettava teki ohjaustehtäviä 
eli hankki käytännön kokemusta ohjaamisesta.

– Parasta oppia koulutuksessa oli se, miten paljon liikuntaa 
voi varioida, jotta ihan erikuntoiset ja -toimintakykyiset ihmiset 
voivat tehdä periaatteessa samoja juttuja. Tietenkin se yhdes-
sä tekemisen riemu jäi myös koulutuksesta vahvasti mieleen, 
Härkönen sanoo.

Koulutusjaksojen välissä Härkönen veti pariin otteeseen 
jumppatuokioita yhdistyksensä tapahtumien yhteydessä Rau-
man Invalidien kesäkodissa Huilauksessa. Keväällä 2016 hän 
kävi myös ensimmäistä kertaa liikuttamassa Sinisaaren palve-
lutalon asukkaita. Siellä hän on jatkanut myös keväällä 2017

– Palvelutalon asukkaat ovat enimmäkseen ikäihmisiä, mut-
ta siellä on myös vaikeavammaisia työikäisiä henkilöitä. Siel-
lä on noin kerran kuukaudessa niin sanottu ”mummokerho”, 
sellainen yhteinen kahvihetki -tyyppinen tilaisuus. Tuon sinne 
jutustelun ja kahvittelun lisäksi sellaista pienimuotoista liikun-
taa, enimmäkseen tuolijumppaa, kun itse istun pyörätuolissa, 
Härkönen kertoo.

Härkönen toteuttaa Iloliikuttajien perusajatusta. Hän tuo lii-
kuntaa sinne, missä sitä muuten todennäköisesti ei juuri olisi – 
ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Härkösen seuraava missio on tuoda lisää vähän aerobisem-
paa liikuntaa yhdistyksensä Rauman Invalidien toimintaan. 
Rauma on vahvaa boccia-aluetta ja yhdistyksen liikuntatoimin-
ta painottuu siihen ja sisäcurlingiin..
Lisätiedot Iloliikuttaja-vertaisohjaajakoulutuksista: VAU, Tiina 
Siivonen, puh. 040 833 4869, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

Iloliikuttaja tuo liikettä 
kahvittelun lomaan

Rauman Invalidien Leena Härkönen hakeutui reilu vuosi sitten VAU:n Iloliikuttaja-
vertaisohjaajakoulutukseen juuri siitä syystä, miksi koulutus on kehitettykin  

– jotta hän pääsisi levittämään itse kokemaansa liikunnan iloa muillekin.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Leena Härkönen kokeili Iloliikuttaja-koulutuksessa bocciaa, 
mutta ei varsinaisesti pelaa lajia monen muun raumalaisen 
tapaan. ”Minulla on huono pallosilmä”, hän toteaa.
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Kuntoillen Kuntoillen

V
AU aloitti yhdistys- ja seu-
ratoiminnan kehittämisoh-
jelman pilottivaiheen vuon-
na 2016 ja ensimmäiselle 
kierrokselle valikoitui kol-

me paikallisyhdistystä – Espoon Invali-
dit, Pohjois-Savon Näkövammaiset sekä 
Uudenmaan Munuais- ja maksayhdistys 
UUMU – ja tamperelainen taitoluistelu-
seura Varala-Tiimi.

Kehittämisohjelman alkutapaamises-
sa VAU:n työntekijät kävivät yhdistys-
ten edustajien kanssa läpi liikuntatoi-
minnan tämän hetken tilanteen sekä 
siihen liittyvät haasteet ja ilon aiheet.

Pohjois-Savon Näkövammaiset ry:ssä 
ongelmakohdat ovat 
suomalaiselle pai-
kallisyhdistyskentäl-
le kovin tyypilliset: jä-
senistö ikääntyy ja 
maantieteelliset etäi-
syydet ovat pitkiä.

– Kynnys lähteä toi-
selta puolen maakun-
taa Kuopioon liikun-
tatapahtumaan on 
korkea, eikä palvelu-
seteleistäkään aina 
ole apua, kun kunta-
rajat tulevat vastaan. 
Siinä rajalla ollaan sit-
ten taksikuskin arme-
liaisuuden varassa, 
kertoo PSN:n toimin-
nanjohtaja Johanna 
Ovaskainen.

– Siksi pyrimme jat-
kossa viemään liikun-
tamahdollisuuksia lä-
hemmäs jäsenistöä, 
hän jatkaa.

Ovaskainen kehuu 

”Positiivinen buustaus”
VAU:n liikuntatoiminnan kehittämisohjelman (KEHU) alkutapaaminen

toimi piristysruiskeena Pohjois-Savon Näkövammaiset ry:ssä.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

KEHU-ohjelman aloitustilaisuutta Kuo-
piossa VAU:n Nina Peltosen ja Tiina 
Siivosen kanssa antoisaksi.

– Saatiin hirmu hyvä keskustelun-
avaus, positiivinen buustaus. Muka-
na oli meiltä aktiivisia jäseniä eri paik-
kakunnilta. Päätettiin hakea VAU:sta 
Startti-stipendiä kirkkovenesoutuko-
keilun järjestämiseen kesällä, Ovaskai-
nen kertoo.

Kirkkovenesoutua kokeillaan Kuopi-
ossa, mutta vastapainoksi ratsastus-
kokeilu järjestetään Varkaudessa ja 
melontakokeilu Iisalmessa. Tavoittee-
na jatkossa on saada jäseniä innos-
tumaan erilaisista liikuntamuodoista, 

joita voi jatkaa kotipaikkakunnallaan 
ilman isompaa ryhmääkin.

– Meillä on ollut aika aktiivinen kun-
tosalilla kävijöiden joukko Kuopiossa. 
Keilailtu on myös ja meillä on sokko-
pingispöytä, mutta kaikkiaan liikun-
tatoimintamme on ollut sellaista aika 
tuttua ja turvallista. Nyt yritetään in-
nostaa etenkin meidän työikäistä jä-
senistöämme uusilla ideoilla, Ovaskai-
nen sanoo. .
Lisätiedot VAU:n jäsenyhdistysten lii-
kuntatoiminnan kehittämisohjelmasta: 
Viivi Kuja-Kyyny, puh. 044 752 9360, vii-
vi.kuja-kyyny@vammaisurheilu.fi

Pohjois-Savon Näkövammaisten suunnitelmissa on mm. melontakokeilu. 
Kuvan melojat eivät liity juttuun.



38

Kuntoillen

– Ja sen jälkeen on tehty vielä puku- ja 
pesutilaremontti, jossa otettiin esteet-
tömyysasiat hyvin huomioon. Allas-
puoli vielä odottelee remonttia, mutta 
esteettömyyden näkökulmasta se on 
jo nyt käytännöllinen, sieltä löytyy hyvä 
allasnosturi, yhtenäiset käsijohteet ja 
leveät kulkuväylät, kertoo Pyhäjärven 
vapaa-ajanohjaaja Marko Pehkonen.

Nyt Pyhäjärvellä on noin puolentois-
ta vuoden ajan ollut käytössä myös 
erityisuintikortti, joka mahdollistaa 
erityisryhmiin kuuluville henkilöille ja 
heidän avustajilleen maksuttoman ui-
mahallin käytön.

– Se lähti liikkeelle kuntalaisaloit-
teesta, jonka jälkeen sain kaupungin 
sivistystoimelta tehtäväkseni erityi-
suintikorttiasian valmistelun. Selvitin 
hieman, millaisia kortteja muilla kun-
nilla on käytössään ja miten laajalle 
kohderyhmälle kortti kannattaisi ulot-
taa, Pehkonen sanoo.

Pyhäjärvellä palkittu 
uimahalli ja toimiva 

erityisuintikortti
Pyhäjärvi on reilun 5 000 asukkaan kaupunki eteläisellä Pohjois-Pohjanmaalla. 

Pieneksi kaupungiksi Pyhäjärvellä on harvinaisen hyvä ja toimiva uimahalli. 
Vuonna 2013 Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto SUH

valitsi sen jopa vuoden uimahalliksi.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: MARKO PEHKONEN

Pyhäjärven uimahalli sai vuonna 2013 
SUH:n Vuoden uimahalli -palkinnon.

Erilaisia erityisuintikortteja on käytössä ympäri Suomea, 
enimmäkseen suurissa kaupungeissa, kuten Helsinki, Tur-
ku, Oulu, Jyväskylä. Useimmat kortit ovat avustajakortteja, 
eli erityisuimarin kanssa tuleva avustaja pääsee maksutta 
uimaan, kerrotaan Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelas-
tusliitosta (SUH).

– Toivon, että Suomeen saataisiin valtakunnallinen avustaja-
kortti, joka antaa jokaiselle erityisuimarille mahdollisuuden 
oman tarpeensa mukaiseen avunsaantiin uimahallikäyn-
neillä. Tämä varmasti lisäisi tasavertaisuutta harrastamises-
sa ja lisäisi erityisryhmien uimahallikäyntejä, SUH:n erityi-

suinnin koulutussuunnittelija Katri Rannikko sanoo.

Käynnissä on hanke yhtenäisen eurooppalaisen vam-
maiskortin luomiseksi. Se toimisi EU:n alueella liikuttaes-
sa julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuttaessa liikunta- ja 
kulttuuritapahtumiin. Suomessa hanketta koordinoi Kehi-
tysvammaisten Palvelusäätiö yhdessä vammaisperheiden 
monitoimikeskus Jaatisen kanssa.

Lisätiedot vammaiskorttihankkeesta: www.kvps.fi/kehitta-
minen/kotimaiset-projektit/eurooppalainen-vammaiskort-
ti-2016-2017

Kortteja on myönnetty puolentois-
ta vuoden aikana noin 70 kappaletta, 
mikä on Pyhäjärven kokoisessa kau-
pungissa hyvä lukema, etenkin kun 65 
vuotta täyttäneille uiminen on muu-
tenkin maksutonta.

– Hakijoista iso osa on ollut pitkäaikais-
sairaita, esimerkiksi diabeetikkoja ja ast-
maatikkoja. Ehkä esimerkiksi CP- ja kehi-
tysvammaisia hakijoita olisin odottanut 
enemmän. Se voi tosin olla avustaja-
kysymyskin. Alun perin tarkoituksemme 
oli kehittää erityisuintikortin yhteydessä 
myös avustajajärjestelmää, mutta tois-
taiseksi uimareilla on täytynyt olla avus-
taja omasta takaa, Pehkonen toteaa.

Pyhäjärven erityisuintikortin voi saa-
da kuvallisella invalidipysäköintiluval-
la, näkövammaiskortilla ja Kela-kortin 
tunnuksilla, joista käy ilmi esimerkiksi 
diabetes, astma tai psykiatrinen saira-
us. Lisäksi kortin voi saada kaupungin 
liikuntatoimen päätöksellä erillisen 

Kohti eurooppalaista vammaiskorttia

selvityksen perusteella esimerkiksi ke-
hitys- tai CP-vammaan tai eteneviin 
keskushermostosairauksiin..
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Kuntoillen

– Vuokraaminen oli helppoa ja sujui 
hyvin. En osaa suomea, mutta varaus-
sivuston kuvien avulla pystyin valitse-
maan itselleni sopivan kelkan. Saavuin 
Suomeen laivalla ja pääsin työnteki-
jän avustuksella valitsemaan kahdes-
ta kelkkaversiosta haluamani, Schuh 
sanoo.

Schuh on maailmanluokan pyörä-
tuolikelaaja, hän jopa voitti kertaal-
leen Leo-Pekka Tähden T54-luokan 
100 metrin kisassa muutama vuosi ta-
kaperin. Suomen vierailulla aukesi ti-
laisuus kokeilla myös lumella etene-
mistä.

– Halusin kokeilla talvilajia ensim-

Ratakelaaja-ydinfyysikko 
kokeili SOLIA:n hiihtokelkkaa
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA sai kansainvälistä tunnustusta, 

kun saksalainen Marc Schuh vieraili helmi-maaliskuussa Suomessa ja 
vuokrasi käyttöönsä SOLIA:n hiihtokelkan.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: TOMMI ERONEN

mäistä kertaa ja kelkkahiihto osoittau-
tui mahtavaksi treenimuodoksi, josta 
on apua ratakelaukseenkin. Oli hienoa 
hiihtää järvenjäällä kirkkaassa aurin-
gonpaisteessa tai iltaisin tähtitaivaan 
alla, Schuh hehkuttaa.

Schuh on ydinfysiikan tohtorikoulu-
tettava Heidelbergin Max-Planck -ins-
tituutissa. Kolme vuotta sitten hän 
tapasi post doc -vaihettaan Heidel-
bergissä läpikäyneen Tommi Erosen, 
joka nyt kutsui Schuhin omaan opin-
ahjoonsa Jyväskylän yliopistoon autta-
maan tutkimuksessa.

Schuh, 27, on moninkertainen rata-
kelauksen T54-luokan arvokilpailumi-

talisti, mutta paralympiavuosi 2016 
meni penkin alle loukkaantumisen 
vuoksi. Hän jäi Rion paralympialaisissa 
alkueriin niin Tähden voittamalla 100 
metrillä kuin päämatkallaan 400 met-
rilläkin. Parhaimmillaan hän on kelan-
nut 400 metriä aikaan 45,40, kun Rios-
sa Hollannin Kenny van Weeghelille 
riitti mestaruuteen riitti aika 46,65.

– Pidin vähän taukoa Rion jälkeen, 
mutta nyt valmistaudun jo hyvää 
vauhtia kesän MM-kilpailuihin Lontoo-
seen, Schuh toteaa.

Lisätiedot SOLIA:n vuokraustoiminnasta: 
www.vammaisurheilu.fi/palvelut/solia

Marc Schuh ja SOLIA:n hiihtokelkka.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: SUUNNISTUSLIITTO

Tarkkuussuunnistus  
on integraation edelläkävijä

Kisakallion Urheiluopisto ja Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjes-
tävät Special Olympics -karnevaalit lau-
antaina 13. toukokuuta 2017 klo 11.00–
15.00 Lohjan Kisakalliossa (Kisakalliontie 
284). Tapahtuma on avoin kaikille kehi-
tysvammaisille liikkujille.

Karnevaaleilla voi kokeilla lukuisia eri 
lajeja: koripalloa, salibandya, frisbeegol-

Special Olympics -karnevaalit 
Kisakalliossa 13.5.

fia, petankkia, tennistä, sulkapalloa, kirk-
kovenesoutua, melontaa, curlingia…

Paikan päällä voi osallistua myös ta-
sapainoa ja motorisia taitoja kehittäväl-
le radalle sekä tutustua Special Olympics 
-kisatunnelmaan juoksukilpailussa. Jaos-
sa on oikeita Special Olympics -mitaleja!

Osallistumismaksu: päivähinta 20 
euroa/hlö, sisältää lounaan (avustajille 

hinta 15 euroa/hlö).
Ilmoittautumiset 5.5. mennessä 

sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 
osoitteessa www.vammaisurheilu.fi

Huom! Karnevaaleille ja takaisin jär-
jestetään maksuton bussikuljetus Hel-
singistä, Espoosta ja Vantaalta. Bussien 
aikataulut ja lähtöpaikat www.vammais-
urheilu.fi.

Ruotsin suunnistuspiireissä oltiin ai-
kaansa edellä 1970-luvun alussa, jol-
loin kehitettiin uusi suunnistusmuoto, 
tarkkuussuunnistus (eng. TrailO). Sitä 
pystyivät harrastamaan käytännössä 
kaikki liikuntakykyyn katsomatta. Suo-
meen laji rantautui 1990-luvun puoli-
välissä.

Suunnistus on lajina fyysisen suori-
tuskyvyn ja terävästi leikkaavan älyn 
yhdistelmä. Tarkkuussuunnistukses-
sa painotus on päättelykyvyssä ja kar-
tanluvussa. Laji perustuu päättelyteh-
täviin, jotka sijaitsevat hyväpohjaisten 
kulku-urien varrella. Tehtäväpisteillä 
kilpailijan pitää päätellä, mikä 2–5 ras-
tilipusta vastaa karttaan merkittyä ja 
määritteillä tarkennettua rastia.

Kotimaisissa tarkkuussuunnistuskil-
pailuissa kaikki kilpailijat ovat samas-
sa sarjassa. Kansainvälisellä tasolla on 
erikseen avoin sarja ja paralympiasar-
ja. Vuoden 2016 MM-kilpailuissa Ruot-
sissa Kari Pinolan, Tuomo Marke-
linin ja Pekka Sepän muodostama 
Suomen joukkue voitti paralympiasar-
jan viestipronssia.

Suunnistusliiton tarkkuussuunnis-
tusvastaava Anna Jacobson kertoo, 
että tämän vuoden tarkkuussuunnis-
tuskilpailujen yhteyteen on tarkoitus 

järjestää lajiin tutustumismahdolli-
suuksia aloittelijoille. Espoossa kisat-
tavia kansainvälisiä FinTrailO-kilpai-
luja (29.–30.4.) edeltävänä päivänä 
järjestetään tarkkuussuunnistusesit-

Tyypillinen tarkkuussuunnistusrasti.

tely ja -harjoitus Espoon keskuksessa 
klo 17 alkaen.

Lisätiedot tarkkuussuunnistuksesta ja 
kilpailukalenteri: www.trailo.fi
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Lyhyesti Svenska sidor

Att mista benet ledde till ökad rörlighet
Veera Prihas högra ben amputerades 
under knät endast för ett drygt år se-
dan, men hon har redan hunnit pröva 
på bland annat löpning, simning, skid-
åkning, modern dans, balett, olika for-
mer av gymnastik och väggklättring.

Den 26-åriga Prihas liv förändrades 
oåterkalleligt på självständighetsda-
gen 6.12.2015. Priha tog en kvällspro-
menad och blev i mörkret överkörd 
av en långtradare. Benet kom i kläm 
mellan långtradarens hjul, och hon var 
nära att mista livet. Benet amputera-
des och fem månader senare kunde 
hon börja öva sig att gå.

Priha avslutade sin karriär som täv-
lingsorienterare redan i tonåren, men 
den sportsliga bakgrunden var till stor 
hjälp under hennes rehabiliterings-
process.

– Till en början var mitt huvud fullt 
av frågor. Jag googlade på idrottare 
med amputerad nedre extremitet, och 
först på listan hittade jag Jussi Lotvo-
nens namn, berättar Priha.

Priha ringde till triathlonisten i Ule-
åborg, som i sin tur rådde henne att 
ta konatakt med helsingforsaren Mat-
ti Suur-Hamari, tredubbel världsmäs-
tare i parasnowboard.

– Jag och Matti har träffats tre gånger 

och vi har bland annat varit och vägg-
klättrat. Han har gett mig stor tro på 
framtiden. Han betonar att det i själva 
verket inte betyder något att man sak-
nar ett ben.

Nu springer Priha som alla andra, 
och blickarna som riktar sig mot hen-
nes protes stör henne inte längre. Till 
en början var det ändå något hon fun-
derade på.

– Jag sade till protesmästaren att jag 
vill fortsätta löpa. Han visade mig ett 
löparben och min första tanke var att 
jag aldrig vill springa med ett sådant, 
skrattar Priha.

Jag ändrade ändå åsikt och det har 
visat sig att löpning med ett löparben 
går fint.

– Efter en vecka sprang jag redan 
över en timme. Det är överraskande 
lätt. Jag var inställd på att det skulle 
ha varit svårare och det hade det sä-
kert varit om mitt ben hade ampute-
rats högre upp.

– Det är lite som att hoppa i en 
hoppborg. Som om ena benet alltid 
rörde en elastisk madrass då det stö-
ter i marken, beskriver Priha.

– Jag motionerar mycket mer nu ef-
ter olycksfallet. Efter min karriär som 
tävlingsorienterare hade jag haft en 

lugnare period på tio år.
Priha drömmer om att springa ma-

raton – hon är den enda i familjen som 
fortfarande inte har gjort det. Att satsa 
på en idrottskarriär är hon ändå tvek-
sam till.

– Jag vet inte om jag längre kan bli en 
idrottare, kanske saknar jag hjärtat för 
det. Det viktigaste är att konditionen 
hålls god och att jag kan motionera 
mångsidigt, säger Priha som studerar 
till chefsassistent vid yrkeshögskolan 
Haaga-Helia.
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Svenska sidor

I svenska orienteringskretsar var man en föregångare i 
början av 1970-talet då man utvecklade en ny orienterings-
gren, precisionsorientering (eng. TrailO). Den kunde utövas 
av praktiskt taget alla oavsett rörelseförmåga. Till Finland 
kom grenen i mitten av 1990-talet.

Orientering är som gren en kombination av fysisk pre-
station och ett snabbt intellekt. I precisionsorientering lig-
ger tyngdpunkten på slutledningsförmåga och kartläsning. 
Grenen baserar sig på slutledningsuppgifter som finns in-
vid framkomliga stigar och rutter. Den tävlande ska fatta 
beslut om vilken av de 2–5 kontrollflaggorna som motsva-
rar den som är markerad på kartan och preciserad via kon-
trollbeskrivningarna.

I de inhemska precisionsorienteringstävlingarna tävlar 
alla i samma serie. På internationell nivå finns separat en 
öppen serie och en paralympisk serie. I VM-tävlingarna i 
Sverige 2016 vann Kari Pinola, Tuomo Markelin och Pek-
ka Seppä, som utgjorde Finlands lag, stafettbrons i den pa-
ralympiska serien.

Grenchef Anna Jacobson, som ansvarar för precisions-
orientering vid Finlands Orienteringsförbund, berättar att 
avsikten är att i samband med årets precisionsorienterings-

Världsmästerskapstävlingarna för transplanterade i som-
maridrottsgrenar ordnas för 21:a gången i Malaga på Spa-
niens sydkust 25.6–2.7.2017.

Det verkar som om EM-tävlingarna som ordnades i Van-
da sommaren 2016 har ökat finländarnas iver att delta i 
VM-tävlingarna. Redan under början av året hade 31 fin-
ländska idrottare anmält sig till tävlingarna.

En nykomling i Finlands VM-lag är Marko Karhunen från 
Villmanstrand, som debuterade i elittävlingar för organ-
transplanterade i Vanda i juli 2016.

– Tävlingarna var en fin upplevelse. Jag fick möjligheten 
att bättre bekanta mig med finländska idrottare som ge-
nomgått en transplantation. Cykling är min huvudgren och 
i landsvägscykling vann jag i min egen serie. I friidrott igen 
smällde sedan bakre delen av mitt lår genast i första gre-
nen, men det retade jag mig inte så värst mycket på efter 
segern i min huvudgren, säger Karhunen.

Redan år 1998 konstaterades att Karhunen har en njur-
sjukdom, men trots sjukdomen lyckades han länge leva ett 
fullödigt liv. År 2010 förvärrades sjukdomen och började 
allt mer påverka Karhunens kondition och diet. Dialysbe-

handlingarna påbörjades i februari 2012 och en ny njure 
fick han drygt ett år senare, i mars 2013.

– Egentligen tog det ofattbart kort tid för mig att bli åter-
ställd. I maj gjorde jag redan mina första cykelturer. Det 
här har gett mig nya perspektiv på min rörelseförmåga, 
man sätter större värde på att man kan göra saker och ting, 
säger 43-årige Karhunen.

Karhunen är såtillvida ett specialfall i finländsk idrott för 
transplanterade att cykling är hans klara huvudgren. Trots 
att många finländska cyklister deltog i tävlingarna i Vanda, 
har man inte sett till dem i elittävlingar för transplanterade 
som har gått av stapeln utomlands.

– Jag har vunnit guld i EM-tävlingarna och sannolikt kom-
mer majoriteten av de tävlande att vara från Europa, kom-
menterar Karhunen sina möjligheter till framgång i Mala-
ga.

– Men dit åker man givetvis med lite andra tankar än bara 
medaljer. Att njuta av att få tävla med andra i samma livs-
situation. Om man skulle bege sig till någon distriktsmäs-
terskapstävling i cykling skulle det nog inte värma speciellt 
mycket, fortsätter han.

Landsvägarna i Malaga väntar 
på Marko Karhunen som har 
genomgått en njurtransplantation

Precisionsorientering är en 
föregångare till integrering

tävlingar ordna möjligheter för nybörjare att bekanta sig 
med grenen. Dagen före de internationella FinTrailO-täv-
lingarna som ordnas i Esbo (29–30.4) presenteras och övas 
precisionsorientering i Esbo centrum från klockan 17.00.

Närmare information om precisionsorientering och täv-
lingskalender finns på adressen www.trailo.fi
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh. 044 752 9360, fax 09 4257 9825 • www.vammaisurheilu.fi

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

Viivi Kuja-Kyyny
jäsenpalvelukoordinaattori
puh. 044 752 9360, 
viivi.kuja-kyyny@
vammaisurheilu.fi
- jäsenpalvelut
- Kuntokuu
- toimistoasiat
- asiakasrekisterin ylläpito
- lehti- ja    
  materiaalitilaukset

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

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

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

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

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

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

Tuomas Törrönen
lajikoordinaattori 
puh. 050 408 6152, 
tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi
- boccia
- CP-jalkapallo
- pyörätuolirugby
- voimanosto
- urheiluakatemiaverkosto

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

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

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

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

ALUEELLISET YHTEYSHENKILÖT

Jukka Lahti
lajikoordinaattori
puh. 045 139 7373
jukka.lahti@
vammaisurheilu.fi
- Special Olympics -toiminta

Timo Pelkonen
lajikoordinaattori
puh. 050 596 5015
timo.pelkonen@
vammaisurheilu.fi
- maalipallo
- sähköpyörätuolisalibandy 

Petri Räbinä
lajikoordinaattori.
puh. 050 596 5014,
petri.rabina@
vammaisurheilu.fi
- ammunta
- istumalentopallo
- keilailu
- kelkkajääkiekko
- shakki 
- sokkopingis

LASTEN JA 
NUORTEN TOIMINTA
Nina Peltonen
lasten ja nuorten liikunnan 
suunnittelija 
puh. 050 400 1532
nina.peltonen@
vammaisurheilu.fi

Henry Manni
lasten ja nuorten liikunnan 
suunnittelija 
puh. 050 576 5501
henry.manni@
vammaisurheilu.fi

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

BOCCIA
XV HARJAVALTA-BOCCIA (PARI)
Harjavallan Seudun Invalidit ry järjestää Boccian avoimet ulkope-
liparikilpailut torstaina 18. toukokuuta 2017 klo 9.00 
alkaen Harjavallassa, Honkalan liikuntakeskuksessa 
(Yhdyskatu 5).
Sarjat: Yleinen, Naiset, Luokat 1–3.
Hyvityspisteet käytössä sarjassa luokat 1–3.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan Harjavallan Seu-
dun Invalidit ry:n tilille: OP FI0850370520087244. Laittakaa mak-
saessanne kohtaan tiedot: osallistuvan parin seura- tai yhdistys-
nimi sekä mihin sarjaan tulossa.
Ilmoittautumiset 15.5. klo 14.00 mennessä: Harjavallan Seu-
dun Invalidit ry, Keskustie 5 A 3, 29200 Harjavalta tai haseinva@
dnainternet.net. Ilmoitukseen laitettava mihin sarjaan osallistuu 
ja osallistujien yhdistyksen tai seuran nimi.
Lisätiedot: Seija Kuula, puh. 050 573 9301, 
seveku@outlook.com
Omat pallot ja mittatikut mukaan.
Kilpailupaikalla ei ruokailua, mutta kahviosta myydään kahvia, 
mehua, voileipiä, nakkipiirakoita ja pikkupullia. Arpojen myyntiä.

KESÄ-BOCCIA (PARI)
Kurikan Invalidit ry järjestää boccian avoimet parikilpailut perjan-
taina 19. toukokuuta 2017 klo 9.00 alkaen Kurikan pesäpallo-
kentällä (Tanelintie).
Sarjat: yleinen, naiset, luokat 1–3
Hyvityspisteet on käytössä luokissa 1–3. Mikäli luokissa 1–3 ei ole 
vähintään 5 paria, kisa pelataan henkilökohtaisena.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pari, maksetaan Kurikan Invalidit 
ry:n tilille FI09 4726 1020 0134 99
Ilmoittautumiset 17.5. mennessä ja lisätiedot: Anna-Liisa Män-
nikkö, puh. 040 590 4865 tai mauri.koivunen@anvianet.fi
Omat pallot mukaan. Kahviossa kahvia, pullaa, sämpylöitä ja 
makkaraa. Arvontaa.

XIV HENKILÖKOHTAINEN BOCCIAKILPAILU
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää kaikille avoimet henkilökoh-
taiset bocciakilpailut perjantaina 9. kesäkuuta 2017 klo 9.00 al-
kaen Mäntän pesäpallo- ja bocciakentällä (Länskä, Koskelanka-
tu 38, Mänttä). Huom! Kenttäremontin takia edellisistä vuosista 
poiketen muuttunut paikka. Omat pallot mukaan.
Sarjat: naiset, yleinen ja luokat 2–3. Luokissa 2–3 hyvityspisteet 
käytössä.
Osallistumismaksu: 10 euroa/henkilö, maksetaan etukäteen 
yhdistyksen tilille FI58 5521 0720 0858 43
Ilmoittautumiset 5.6. mennessä: Risto Lepistö, 
risto.lepisto@phpoint.fi, puh. 050 354 2831.

BOCCIAN VI ENERGIA-KILPAILUT (PARI) 
Harjavallan Haka järjestää pariboccian avoimet VI Energia-kil-
pailut torstaina 15. kesäkuuta 2017 klo 9.00 alkaen Harjavallan 
Honkalassa. Osanoton varmistus kilpailupaikalla viimeistään klo 
8.30.
Sarjat: naiset ja yleinen (molemmissa sarjoissa parin on edustet-
tava samaa yhdistystä).
Osallistumisimaksu: 18 euroa/pari, maksettava 2.6. mennessä 
tilille Harjavallan Haka Satakunnan Osuuspankki FI64 5037 0520 
0885 64 (mainittava yhdistys jota maksu koskee).
Ilmoittautumiset 2.6. mennessä: niinukka71@gmail.com tai tuu-
la.lauhanen@gmail.com. puh. Niina 044 329 3771, 
Tuula 050 356 4429
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava yhdistys, jota ilmoit-
tautuminen koskee. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ja/tai osan-

ottomaksuja ei oteta vastaan.
Kisapaikalla on buffetti, ruokaa ja arvontaa. Omat pallot ja mitta-
kepit mukaan. Vähintään kolme parasta paria palkitaan. 

VI KEURUU-BOCCIA (PARI) 
Keuruun Eläkkeensaajat ry järjestää avoimen boccian ulkopallo-
jen parikilpailun lauantaina 8. heinäkuuta 2017 klo 9.30 alkaen 
Keuruun vanhalla urheilukentällä (Einari Vuorelantie 4–6, 42700 
Keuruu). Osanoton varmistus paikanpäällä 
klo 9.00.
Sarjat: Naiset, Miehet ja Seka.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan kilpailupaikalla 
tai tilille FI92 4762 1020 0205 23
Ilmoittautumiset 4.7. mennessä ja lisätiedot: Leo Rautiainen, 
puh. 044 314 7622, leksa48@outlook.com
Kilpailupaikalla kahvio, makkaraa, arpajaiset. Omat pallot ja mit-
tatikut mukaan.

BOCCIAN KOURU- JA 1-LUOKAN  
HENKILÖKOHTANEN SM-SARJA, 3. OSAKILPAILU
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n alaisuudessa pela-
taan vuoden 2017 aikana boccian sisäkenttien kouru- ja 1-luokan 
henkilökohtaista SM-sarjaa. Sarjan kaikki osakilpailut järjestetään 
Janakkalassa, Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksessa (Kiipu-
lantie 507, Turenki). Kolmas osakilpailu pelataan lauantaina 12. 
elokuuta 2017.
Kisat alkavat 9.00 ja päättyvät iltapäivällä n. klo 17.00 mennessä. 
Pelit pelataan kahdessa tai useammassa lohkossa riippuen osan-
ottajamäärästä. Lohkojen 1–2 parasta pelaajaa riippuen osanot-
tajamäärästä selviytyvät välieriin. Välierien voittajat pelaavat fi-
naalimatsin ja häviäjät pronssiottelun.
Kolme parasta osakilpailua otetaan huomioon, kun jaetaan vii-
meisen osakilpailun jälkeen SM-mitalit. Kisat pelataan boccian 
kansainvälisen järjestön BISFedin sääntöjen mukaan.
Osallistumismaksu: 19 euroa/hlö, maksetaan Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille FI15 8001 87100 23586 il-
moittautumisen yhteydessä. Viitteeksi Boccia SM2017kouru. 
Osallistumismaksu sisältää pelimaksun lisäksi urheilijan ja hänen 
peliavustajansa lounaat.
Majoitukset Kiipulassa: Varaa ja maksa majoitukset suoraan 
Kiipulasta hintaan 50€/hlö 2HH huoneessa ja 75€/hlö 1HH huo-
neessa sis. aamiaisen. Varaukset: tarja.valiaho@kiipula.fi puh. 
050 300 3758.
Ilmoittautumiset 5.8. mennessä: jan.huopainen@gmail.com, 
puh. 0400 582 762
Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä myös mahdolliset 
ruoka-allergiat.
Lisätietoja: Boccian päävalmentaja Jan Huopainen, 
jan.huopainen@gmail.com, puh. 0400 582 762

V HAKA-BOCCIA (PARI) 
Harjavallan Haka järjestää avoimet V Haka-Boccia -kilpailut 
(II Pykilän muistokilpailu) torstaina 17. elokuuta 2017 klo 9.00 al-
kaen Harjavallan Honkalassa. Osanoton varmistus kilpailupaikal-
la viimeistään klo 8.30.
Sarjat: naiset ja yleinen (molemmissa sarjoissa parin on edustet-
tava samaa yhdistystä). Hyvityspisteet käytössä, 
max 4 p./pari
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksettava 4.8. mennessä 
tilille Harjavallan Haka Satakunnan Osuuspankki FI64 5037 0520 
0885 64 (mainittava yhdistys, jota maksu koskee).
Ilmoittautumiset 4.8. mennessä: niinukka71@gmail.com, tuula.
lauhanen@gmail.com, puh. Niina 044 329 3771, 
Tuula 050 356 4429
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava yhdistys, jota pari 
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edustaa. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ja/tai osanottomaksuja 
ei oteta vastaan.
Kisapaikalla on buffetti, ruokaa ja arvontaa. Omat pallot ja mitta-
kepit mukaan. Vähintään neljä parasta paria palkitaan.

GOLF 
AJALIN-GOLF 
Kahdeksannet Ajalin-Golf -kilpailut elinsiirron saaneille henkilöille 
ja heidän tukihenkilöilleen ja ystävilleen sekä Malagan MM-kisa-
tukimainoksen antaneiden yritysten edustajille järjestetään per-
jantaina 12. toukokuuta 2017 klo 12.00 alkaen Ruukkigolfissa, 
Raaseporin Pohjan kylässä.
Sarjat: elinsiirron saaneiden sarja ja ystävien sekä mainoksen 
antaneiden sarja. Sarjat pelataan ruotsalalaisena lyöntipelinä. 
Myös parhaat SCR-tulokset palkitaan.
Alustavia ilmoittautumisia pyydetään 30.4. mennessä, jotta 
järjestävä taho pystyy mitoittamaan järjestelyjen laajuuden.
Sitovat ilmoittautumiset 5.5. mennessä osoitteeseen kalevi@
ajalin.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seura ja 
tarkka tasoitus.
Golfauton käyttö on mahdollista rajoitetusti, koska klubilla on 
vain muutamia autoja vuokrattavana. Vuokraus ja auton maksu 
golfklubin toimistoon. Ilmoitathan auton tarpeesta myös ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Lähtölistaa laadittaessa kaksi auton tar-
vitsijaa pyritään sovittamaan aina samaan ryhmään.
Majoitusta voi tiedustella Urheiluopisto Kisakeskuksesta, joka si-
jaitsee n. 8 km päässä golfkentästä. Majoittujat hoitavat itse suo-
raan omat varaukset opistolle sähköpostitse: info@kisakeskus.fi
Kilpailupäivän greenfee on ilmainen. Harjoituskierrosten osalta 
tiedustelut suoraan golfklubilta.
Lisätiedot: Kalevi Ajalin, kalevi@ajalin.fi

ERITYISGOLFIN E-TOURIN 1. OSAKILPAILU 
Erityisgolfin E-Tourin ensimmäinen osakilpailu järjestetään keski-
viikkona 24. toukokuuta 2017 Nevas Golfissa, Sipoossa. Kilpai-
lut alkavat klo 9.00 tiedotustilaisuudella klubitalon 
ravintolassa. Ensimmäiset lähdöt klo 10.00 Kettu-kentän 
1. teeltä.
Kilpailumaksu: 50 euroa, sisältää pelaamisen, lounaan ja gol-
fauton niille, joiden se pitää saada. Maksetaan caddiemasterille 
tuloskorttia haettaessa.
Ilmoittautumiset 10.5. mennessä: 
http://suomenhcpgolf.fi/kilpailut
Lisätiedot: Henri Nissinen, tj@nevasgolf.fi 

ERITYISGOLFIN E-TOURIN 2. OSAKILPAILU 
Erityisgolfin E-Tourin toinen osakilpailu järjestetään perjantaina 
9. kesäkuuta 2017 Nordcenter Golf & Country Clubilla, Raase-
porissa. Kilpailun tiedotustilaisuus alkaa klo 8.30 caddiemasterin 
rakennuksen edessä. Ensimmäinen lähtö 
klo 9.00 Benz-kentän 1. teeltä.
Kilpailumaksu: 50 euroa, sisältää pelaamisen, lounaan ja gol-
fauton niille, joiden se pitää saada. Maksetaan caddiemasterille 
tuloskorttia haettaessa.
Ilmoittautumiset 26.5. mennessä: 
http://suomenhcpgolf.fi/kilpailut
Lisätiedot: Kari Heikkilä, kari.hcp@gmail.com 

ERITYISGOLFIN E-TOURIN 3. OSAKILPAILU 
Erityisgolfin E-Tourin kolmas osakilpailu järjestetään keskiviikko-
na 19. heinäkuuta 2017 Vihti Golf Clubilla.
Kilpailumaksu: 50 euroa, sisältää pelaamisen, lounaan ja gol-
fauton niille, joiden se pitää saada. Maksetaan caddiemasterille 
tuloskorttia haettaessa.
Ilmoittautumiset 10.7. mennessä: 
http://suomenhcpgolf.fi/kilpailut
Lisätiedot: Samuli Rantala, samuli.rantala@golf.fi

KEILAILU 
KEILAILUN SM-KILPAILUT (HENK.KOHT, PARI) 
Keilailun henkilökohtaisten sarjojen ja parien SM-kilpailut 
järjestetään lauantaina 13. toukokuuta 2017 Helsingissä, 
Talin keilahallilla (Huopalahdentie 28). Kilpailut alkavat klo 10.00 
ja toinen erä klo 12.30 sekä finaalit klo 16.00. Halli avaa ovat klo 
9.00.
Ensin heitetään luokkien alkukilpailut (6 sarjaa) ja sen jälkeen fi-
naalipelit SM-kilpailusääntöjen mukaisesti.
Henkilökohtaisen kilpailun sarjat:
Näkövammaiset: naiset ja miehet B1, B2, B3 ja B4
Kehitysvammaiset: naiset ja miehet yleinen sekä 
Unified-parikilpailu
Liikuntavammaiset: naiset ja miehet yleinen
Elinsiirron saaneet ja dialyysissä olevat: naiset ja 
miehet yleinen.
Parikilpailu heitetään alkukilpailun yhteydessä (6+6 sarjaa). 
Näkö- ja liikuntavammaiset parit on muodostettava yhdistyksit-
täin, kehitysvammaiset ja elinsiirron saaneet voivat muodostaa 
parit vapaasti. Huom! Uusien sääntöjen mukaan kaksi B1-luokan 
keilaaja ei voi keilata parikisassa parina.
Osallistumismaksu: 29 euroa/keilaaja, maksetaan yhdistyksit-
täin Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n tilille: 
Nordea FI03 1028 3001 5117 65 viite: 1177. Osallistumismaksu 
on maksettava 27.4. mennessä.
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 27.4. mennessä: Olavi Rautiai-
nen, olavi.rautiainen@luukku.com. Ilmoittautumisen yhteydessä 
mainittavat tiedot: keilaajan nimi, sarja ja yhdistys/seura, tarvitta-
essa parikilpailun parit ja Unified-parit.
Lisätiedot: Olavi Rautiainen, puh. 044 0506 518 ja VAU, 
Petri Räbinä, puh. 050 596 5014.
Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailla. Ruokailun maksu kei-
lahallilla.

PURJEHDUS
SPECIAL OLYMPICS -PURJEHDUSKILPAILUT  
JA VAMMAISPURJEHDUKSEN  
MESTARUUSKILPAILUT
Special Olympics -purjehduskilpailut ja vammaispurjehduksen 
mestaruuskilpailut järjestetään sunnuntaina 20. elokuuta 2017 
Turun Pursiseuralla Turussa. Kilpailuissa noudatetaan ISAF:n 
purjehduksen kilpailusääntöjä, Special Olympics -purjehduksen 
kilpailusääntöjä sekä purjehdusohjeita. Purjehdusohjeet anne-
taan kilpailutoimistosta ilmoittautumisen yhteydessä. Rata-alue 
on Nuottaniemen edustalla. Radat ovat vastatuuli-myötätuuli- tai 
kolmioratoja. Kilpailut purjehditaan 606-veneillä. Järjestäjällä on 
tarvittaessa veneitä kilpailijoiden käyttöön. Harjoituspäivä on lau-
antaina 19.8.
Luokat: Special Olympics -luokat: Level 1 - purjehtija hoitaa 
etupurjeen, Unified-partneri on kippari, Level 2 - purjehtija on 
kippari, Unified-partneri huolehtii purjeista ja antaa suullisia oh-
jeita (partneri saa osallistua ohjaamiseen ennalta sovitun aika-
määrän mukaisesti), Level 3 - kaksi purjehtijaa hoitavat sekä pur-
jeet että ohjaamisen (veneessä mukana oleva valmentaja voi 
antaa vain sanallisia ohjeita).
Aikataulu: 11.00 ilmoittautuminen kilpailutoimistossa, 12.00 1. 
purjehduksen lähtö.
Osallistumismaksu: 50 euroa/venekunta, maksetaan 6.8. men-
nessä tilille Turun Pursiseura ry FI05 5710 0420 1482 98 / BIC: 
OKOYFIHH
Ilmoittautumiset 6.8. mennessä: Johanna Roivanen, 
roivanen.johanna@gmail.com
Lisätiedot: Johanna Roivanen, puh. 050 303 5591, 
roivanen.johanna@gmail.com
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RYTMINEN VOIMISTELU
RYTMISEN VOIMISTELUN  
SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT 
Naantalin voimistelijat ja VAU järjestävät rytmisen voimistelun 
Special Olympics -kilpailut lauantaina 13. toukokuuta 2017 Kisa-
kallion urheiluopistolla (Kisakalliontie 284, 08360 Lohja). Samana 
viikonloppuna Kisakalliossa järjestetään myös Special Olympics 
-monilajileiri, jossa rytminen voimistelu on yhtenä lajina. Lauan-
taina Kisakalliossa järjestetään myös 
Special Olympics -karnevaalit.
Rytmisen voimistelun Special Olympics -luokat: N1 ja N2. Ta-
solla 1 välineinä naru, vanne, pallo ja nauha. Tasolla 2 välineinä 
vanne, pallo, keilat ja nauha.
Osallistumismaksu: 10 euroa/laji. Osallistumismaksusta lähete-
tään lasku sähköpostiin ilmoittautumisen päätyttyä.
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä sähköpostitse: 
saijamarina@gmail.com 
Ilmoittautumisen yhteydessä laita viestiin: tarkka syntymäaika-

si, kilpailutaso (saat tiedon valmentajaltasi), välineet, joilla kilpai-
let ja sähköpostiosoite, johon tulee ilmoittautumisen varmistus 
ja lasku.

SOKKOPINGIS
SOKKOPINGISCUP 2016–2017, 5. OSATURNAUS
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset järjestävät Sokkopin-
giscupin päätösosaturnauksen lauantaina 6. toukokuuta 2017 
Helsingin Iiriksessä (Marjaniementie 74). Turnauksessa on käy-
tössä neljä pelipöytää. Kaikki uudet ja vanhat pelaajat ovat erit-
täin tervetulleita mukaan sokkopingiksen kiehtovaan maail-
maan.
Peliluokat: A (kilpapelaajat) ja B (harrastepelaajat).
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja.
Ilmoittautumiset 24.4. mennessä ja lisätiedot: 
Teemu Ruohonen, puh. 040 5580 342, 
teemu.ruohonen@pp.inet.fi
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LEIRIKUTSUT

SPECIAL OLYMPICS -MONILAJILEIRI
Tervetuloa kehitysvammaisten Special Olympics leirille 
12.–14. toukokuuta 2017! Lajeina tällä kertaa Unified-kori-
pallo (miehet), melonta, rytminen voimistelu ja purjehdus. 
Leiripaikkana toimii Kisakallion urheiluopisto Lohjalla. Leiri on 
avoin kaikille kehitysvammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 
13 v). Lauantaina 13.5. Kisakalliossa järjestetään myös Special 
Olympics -karnevaalit.
Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmennukseen. Leiril-
lä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, tarvit-
taessa mukana voi olla oma avustaja.
Hinta: 150 euroa/hlö (laskutetaan leirin jälkeen, sisältää ma-
joituksen, ruokailut, ohjauksen ja vakuutuksen) Majoitus on 
urheiluopiston majoitustiloissa, joissa yöpyminen tapahtuu 
2–4 hengen huoneissa.
Ilmoittautumiset leirille 1.5. mennessä sähköisellä ilmoit-
tautumislomakkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi 
(–> Selaa tapahtumia –> Tapahtumat vammaryhmittäin –> 
Kehitysvammaiset) 
Lisätiedot: VAU, jukka.lahti@vammaisurheilu.fi, 
puh. 045 139 7373.

RATSASTUKSEN SPECIAL OLYMPICS 
WORKING TRAIL -MINILEIRI
Special Olympics Working Trail (tehtävärata) -minileiri järjes-
tetään 24.–25. toukokuuta 2017 Ratsastuskoulu Pikkupihla-
jassa, Tuusulassa.
Leirillä harjoitellaan working trail -tehtäväradan ratsastamis-
ta. Working trail on mukana kansainvälisissä Special Olympics 
-tapahtumissa yhtenä kilpailumuotona ja ratsastajamme ovat 
menestyneet siinä hienosti.
Leirin alustava ohjelma
- Leiri alkaa keskiviikkona 24.5. klo 15.00 –> 
 (voi saapua aiemminkin)
- Majoittuminen
- Ratsastustunnit klo 17.00 alkaen 
 leiriläisten saapumisajan mukaan
- Päivällinen
- Iltapala
Torstai 25.5.
- Aamupala
- Ratsastustunnit klo 9.00–12.00
- Lounas
- Leirikilpailut
- Lähtökahvit
Leirin hinta 120 euroa (sis. 2 tuntia ratsastusta, leirikisat, 
majoituksen ja ruokailut). Leiriohjelmassa myös liikuntaa, 
teoriaa ja muuta mukavaa.
Mikäli ratsastaja tarvitsee avustajaa päivittäistoiminnoissa, 
pitää avustaja tuoda mukana. Avustajan majoitus- ja ruoka-
maksu maksetaan erikseen.
Pakkauslistalle mukaan: liinavaatteet ja pyyhe, säänmukai-
set vaatteet, muut tarpeelliset varusteet
Ilmoittautumiset 17.5. mennessä: 
pikkupihlajanratsastajat@gmail.com
Huom! Muistakaa mainita erityisruokavaliot, allergiat sekä 
lääkitys (mikäli tarvitsee valvontaa).

UINNIN, YLEISURHEILUN JA 
MAALIPALLON TIE TÄHTIIN -LEIRI
Tie Tähtiin -leiri on liikuntaleiri vammaisurheilusta kiinnostu-
neille omatoimisille 10–20-vuotiaille nuorille. Leiri pidetään 
Lahdessa, Pajulahti Paralympic Training Centerin monipuoli-
sissa olosuhteissa 11.–15. kesäkuuta 2017. Leirille ilmoittau-
dutaan joko uinti-, yleisurheilu- tai maalipallopainotuksella. 
Leiri toteutetaan Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n, 
Suomen Paralympiakomitean ja Pajulahden yhteistyönä.
INFO: 20 uinnin leiripaikkaa, 15 yleisurheilun leiripaikkaa ja 15 
maalipallon leiripaikkaa. Uintileirille osallistuvilta edellytetään 
50 metrin uimataitoa itsenäisesti, ilman uinnin apuvälineitä ja 
avustajaa. Leiripäivät ovat tiiviitä ja lajiharjoittelua on runsaasti. 
Leirillä tutustutaan myös muihin liikuntamahdollisuuksiin, vam-
maisurheilulajeihin ja tavataan urheilijavieraita.
Leirin hinta: 400 euroa, sisältäen neljän vuorokauden majoi-
tuksen ja täysihoitoruokailut + iltapalan, ohjauksen sekä yleis-
avustusta tarvittaessa. Avustajan leirimaksu: 300 euroa.
Hakeminen: Täytä hakemus 1.6. mennessä osoitteessa 
www.pajulahti.com/kurssi/tie_tahtiin
Vetäjät käyvät hakemukset lävitse ja lähettävät vahvistuksen 
sekä maksulinkin.
Mahdollisuus hakea Urheiluopistosäätiön vähävaraisten nuor-
ten tukea leirikuluihin. Lisätiedot: osku.kuutamo@pajulahti.com
Leirivastaavat: UINTI: Seppo Loiske, loiske.seppo@gmail.com, 
YLEISURHEILU: Markku Niinimäki, mj.niinimaki@gmail.com, 
MAALIPALLO: Heikki Juvonen, heikkiju@gmail.com
Lisätiedot: Pajulahti, vammaisurheilukoordinaattori Osku Kuu-
tamo, puh. 044 7755 346, osku.kuutamo@pajulahti.com ja 
myyntikoordinaattori Elli Mavrouli, puh. 044 7755 208, elli.mav-
rouli@pajulahti.com

SPECIAL OLYMPICS -PURJEHDUSLEIRI
Special Olympics -purjehdusleiri järjestetään 3.–6. heinäkuu-
ta 2017 Turun Pursiseuralla Ruissalossa. Leiriläisellä on olta-
va mukana oma purjehduspartneri.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Special Olympics -purjehdus-
valmentaja Johanna Roivanen, roivanen.johanna@gmail.com

SPECIAL OLYMPICS -MONILAJILEIRI 
Tervetuloa kehitysvammaisten Special Olympics -salibandyn, 
-tenniksen, -keilailun, -uinnin, -triathlonin, -ratsastuksen, -ryt-
misen voimistelun, -taitoluistelun, -golfin, -yleisurheilun ja -Uni-
fied-jalkapallon valmennusleirille 6.–8. lokakuuta 2017 Liikun-
takeskus Pajulahteen Lahden Nastolaan. Leiri on avoin kaikille 
kehitysvammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 13 v).
Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmennukseen. Leiril-
lä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, tarvit-
taessa mukana voi olla oma avustaja.
Hinta: 150 euroa/hlö. Laskutetaan leirin jälkeen. Sisältää ma-
joituksen, ruokailut, ohjauksen ja vakuutuksen. Keilailussa li-
säkustannuksena kilpailumaksu sunnuntaina 8.10. Lahden 
keilahallin erikoiskisaan osallistuville (n. 30 euroa, maksu pai-
kan päällä, ilmoittautuminen leirillä). Huoltajien/avustajien 
hinta on myös 150 euroa. Majoitus on urheiluopiston majoi-
tustiloissa, joissa yöpyminen tapahtuu 2–4 hengen huoneissa.
Ilmoittautumiset leirille 24.9. mennessä sähköisellä ilmoit-
tautumislomakkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (Se-
laa tapahtumia –> Tapahtumat vammaryhmittäin –> Kehitys-
vammaiset).
Lisätiedot: VAU, Jukka Lahti, jukka.lahti@vammaisurheilu.
fi (1.8. lähtien elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi), puh. 045 
139 7373.
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KALENTERI

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

Lisätiedot tapahtumista: 
www.vammaisurheilu.fi 

(–> Selaa tapahtumia)

Huhtikuu
17.–22.4. Special Olympics Golf Masters 
-kilpailu (K) Macao
19.–20.4. Junior Games -kevätkisat 
(E, K, L, N) Kuortane
21.4. Erityisryhmien ampumakurssin
aloitusinfo (K, L) Lempäälä
22.4. Turun perhetapahtuma (L) Turku
22.4. Liikuntaa kaikille -koulutus, Kokkola
23.4. 1-tason vammaisratsastuskilpailut 
(K, L, N) Tampere
25.4. Turun Seudun KVT:n 
Harrastetärskyt (K) Turku
29.4. Istumalentopallon veteraanisarjan 
M-50 SM-turnaus (L) Kotka
29.–30.4. Vammaissulkapallon 
SM-kilpailut (L) Muurame
29.–30.4. Boccian sisäkenttien 
SM-kilpailut (henk.koht.) (L) Pajulahti
29.–30.4. Tarkkuussuunnistuksen 
FinTrailO 2017 -kilpailu (E, K, L, N) Espoo

Toukokuu
1.5. Tarkkuussuunnistuksen VappuTrailO 
(E, K, L, N) Nurmijärvi
4.–7.5. Liikuntavammaisten voimanoston 
maailmancupin osakilpailu (L) Eger, 
Unkari
5.–7.5. Special Hockey -turnaus 
(E, K, L, N) Laukaa
3.–7.5. Sokkopingiksen Pisa Open 
-turnaus (N) Pisa, Italia
6.5. Sokkopingiscup 2016–2017, 
5. osaturnaus (N) Helsinki
6.–7.5. Sähköpyörätuolisalibandyn 3. SM-
sarjaturnaus ja 4. Finlandia-sarjaturnaus 
(L) Oulu
6.–7.5. Salibandyn Särkänniemi Cup (K) 
Tampere
7.5. Tarkkuussuunnistuksen Satakunnan 
avoin AM-PreO 
(E, K, L, N) Jämijärvi
10.5. On the Wheels -tapahtuma (L) 
Helsinki

12.5. Erityisliikunnan toimintapäivä, 
Pietarsaari
12.5. Ajalin-Golf (E) Raasepori
12.–13.5. Maalipallon SM-sarjan ja 
1-divisioonan lopputurnaus (N) Helsinki
12.–14.5. Special Olympics -monilajileiri 
(K) Lohja
13.5. VAU:n liittovaltuuston kokous, Lohja
13.5. Special Olympics -karnevaalit 
(K) Lohja
13.5. Keilailun SM-kilpailut (henk.koht., 
pari) (E, K, L, N) Helsinki
13.5. Rytmisen voimistelun Special 
Olympics -kilpailut (K) Lohja
18.5. XV Harjavalta-Boccia 
(E, K, L, N) Harjavalta
18.5. Soveltavan liikunnan 
kouluttajatapaaminen, Pajulahti
19.5. Kesä-Boccia (pari) (E, K, L, N) Kurikka
20.5. Likkojen Lenkki (E, K, L, N) Tampere
20.5. Tarkkuussuunnistuksen Muurame 
TrailO (E, K, L, N) Muurame
24.–25.5. Ratsastuksen Special Olympics 
Working Trail -minileiri (K) Tuusula
25.–28.5. Maalipallon Malmö Lady and 
Men Intercup -turnaus (N) Malmö, Ruotsi

Kesäkuu
5.–8.6. LapLin Soveltava Sporttileiri 
(E, K, L, N) Rovaniemi
5.–8.6. PLU:n Sisu Sporttis -leiri 
(E, K, L, N) Seinäjoki
7.–9.6. PokaLin Sporttileiri 
(E, K, L, N) Joensuu
7.–9.6. PSL:n Sporttileiri 
(E, K, L, N) Siilinjärvi
7.–9.6. EKLU:n Sporttileiri 
(E, K, L, N) Imatra
5.–9.6. KymLin Sporttiaction-leiri 
(E, K, L, N) Kouvola
5.–9.6. ESLU:n SankariSporttileiri 
(E, K, L, N) Hyvinkää
6.–9.6. HLU:n Hämeen Sportti -leiri 
(E, K, L, N) Ylöjärvi

8.–11.6. Kansainvälinen 
CP-jalkapalloturnaus Ciutat de Barcelona 
(L) Barcelona, Espanja
9.6. XIV Henkilökohtainen bocciakilpailu 
(E, K, L, N) Mänttä-Vilppula
9.6. Erityisgolfin E-Tourin 2. osakilpailu (E, 
K, L, ) Raasepori
10.6. Erityisryhmien jalkapallon 
SM-sarja 2017, 1. osaturnaus 
(K, L) Helsinki
11.–15.6. Uinnin, yleisurheilun ja 
maalipallon Tie Tähtiin -leiri 
(K, L, N) Pajulahti
12.–16.6. ESLU:n SankariSporttileiri 
(E, K, L, N) Hyvinkää
12.–16.6. Kesli-leiri (E, K, L, N) Viitasaari
12.–16.6. Soveltavan liikunnan 
kansainvälinen ISAPA-konferenssi, 
Daegu, Etelä-Korea
22.–25.6. Kansainvälinen 
sokkopingisturnaus (N) Kaunas, Liettua
24.5. Erityisgolfin E-Tourin 1. osakilpailu 
(E, K, L) Sipoo
15.6. Boccian VI Energia-kilpailut (pari) (E, 
K, L, N)
12.–16.6. ESLi:n Kesä Sporttis -leiri 
(E, K, L, N) Mikkeli
13.–16.6. LiikU:n Kesis-leiri 
(E, K, L, N) Sauvo
16.6. Paratriathlonin EM-kilpailut 
(L) KItzbühel, Itävalta
24.6.–1.7. Pyörätuolirugbyn EM-kilpailut 
(L) Koblenz, Saksa
25.6.–2.7. Elinsiirron saaneiden 
MM-kilpailut (E) Malaga, Espanja

KOULUTUKSET

Soveltavan liikunnan opettajat, kouluttajat ja muut toimijat 
kohtaavat torstaina 18. toukokuuta 2017 klo 10.00–15.30 Lii-
kuntakeskus Pajulahdessa (Pajulahdentie 167, Nastola).
Tapaamisessa vaihdetaan ajatuksia soveltavan liikunnan ope-
tuksen ja koulutuksen ajankohtaisista asioista sekä käydään 
keskustelua koulutuksen kehittämisestä. Tapaamisessa on 
myös alan asiantuntijoiden vetämiä työpajoja, joissa osallistu-
jat saavat uutta tietoa ja osaamista työnsä tueksi.
Jukka Vetoniemen (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri) vetä-
mässä työpajassa tutustutaan äly- ja mobiililaitteisiin koulutuk-
sen ja liikunnan tukena, Terhi Huovisen (Jyväskylän yliopisto) 

työpajassa tukea tarvitsevan lapsen liikunnan ohjaamiseen ja 
Anita Ahlstrandin (Metropolia AMK) työpajassa uusiin keholli-
siin ja pelillisiin menetelmiin monikulttuurisissa ryhmissä.
Tapaamisen ohjelmaan pääset tutustumaan tarkemmin osoit-
teessa www.lts.fi/featured-articles/articles/soveltavan-liikun-
nan-kouluttajatapaaminen-2017
Tilaisuus on maksuton (pois lukien omakustanteinen lounas). 
Ilmoittautumiset 8.5. mennessä: linda.raivio@lts.fi
Tarkemmat tiedot tiloista ilmoitetaan osallistujille myöhemmin.
Tilaisuuden järjestävät Liikuntatieteellinen Seura ja Liikuntakes-
kus Pajulahti. Lisätiedot: saku.rikala@lts.fi, puh. 010 778 6605.

SOVELTAVAN LIIKUNNAN KOULUTTAJATAPAAMINEN


