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Turha väittää
etten pysty
Harvassa ovat suomalaiset, joista on tehty oma 
lego-ukko. Ratamoottoripyöräilijä Ulla Kuljusta on.
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HELPPOA RAHAA!
HYVÄ TUOTTO

Tilaamalla kerta-arpoja myyntiin,  
saatte jokaisesta myydystä arvasta 
jopa 3 euron myyntipalkkion. 

Jakamalla arvat jäsenillenne myytä-
väksi saatte helposti tuhansia euroja. 

Esimerkiksi jos 300 urheilijaa  
myy kukin 10 arpaa, on veroton 
tuottonne jopa 9 000 euroa! 

Arpoja voi tilata myyntiin niin pieni 
joukkue kuin suuri seurakin.

Tutustukaa 100% verovapaaseen  
varainhankintaan: unelma-arpa.fi/seurat

Urheilun Unelma-Arvalla 
keräätte helposti rahaa 
toimintaanne ympärivuotisesti.

URHEILUN  
UNELMA-ARPA  

ON SUOMEN SUURIN  
TAVARA-ARPAJAINEN.

1. 2.

KAKSI TAPAA SAADA

VIELÄ PAREMPI TUOTTO
Voitte helposti tuplata tai triplata  
tuottonne myymällä kerta-arpojen  
ohessa hyvätuottoisia tilausarpoja. 

Jokaisesta myymästänne kolmen  
kuukauden pituisesta viiden arvan  
tilauksesta saatte 36 euroa!  
 
Kun 300 urheilijaa myyvät kerta- 
arpojen lisäksi jokainen yhden arpa- 
tilausjakson, on tuottonne 10 800 
euroa lisää kerta-arpojen tuoton 
päälle!

TILAUKSET JA LISÄTIEDOT: seurat@unelma-arpa.fi, 050 573 9385, unelma-arpa.fi/seurat

Varainhankinnan  

matematiikkaa:  

   300 x 10  

+ 300 x 1 
-----------------

 
 
 = 19 800 euroa!
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KANNEN KUVA 
Ratamoottoripyöräilijä Ulla Kulju.
Kuva: Juha Harju
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Kärpäsen puremat 
ja pysäyttämättömät
Mitä sinulle tapahtuu, kun huomaat, että unelmoit jostain? Mietitkö, onko unel-
masi realistinen, ryhdytkö suunnittelemaan, miten toteutat unelmasi vai läh-
detkö saman tien liikkeelle tavoittelemaan unelmaasi?

Tässä lehdessä pääsemme tutustumaan erilaisiin liikkujiin ja urheilijoihin, nii-
hin, joita on kärpänen puraissut toden teolla ja niihin, jotka ovat ratamootto-
ripyöräilijä Ulla Kuljun lailla pysäyttämättömiä. Jokainen näistä tarinoista py-
säyttää ajattelemaan. Niiden takana on unelmien lisäksi intohimoa, kokeiluja, 
yrityksiä, erehdyksiä, vastoinkäymisiä ja uusia aloituksia. Jokainen unelma on 
erilainen. Jokainen liikkuja ja urheilija on erilainen.

Kaikista ei tule maratoonareita tai maajoukkueurheilijoita, mutta jokainen voi 
toteuttaa omia tavoitteitaan liikunnan kentillä. VAU:n tehtävänä on toimia mah-
dollistajana, ovien avaajana ja tien raivaajana, jotta yhä useampi liikuntatila oli-
si esteetön, jotta yhä useampi urheiluseura avaisi ovensa ja jotta yhdistyksis-
sä olisi aktiivista liikuntatoimintaa. Siksi tässä lehdessä olevat näkökulmat sekä 
opetus -ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Sari Virralta että Olympiakomitean 
puheenjohtaja Timo Ritakalliolta ovat merkittäviä. Virta kertoo ministeriön ta-
voitteesta tukea jokaisen mahdollisuutta liikkua omalla tavallaan ja Ritakallio 
puhuu yhdessä tekemisen tärkeydestä.

Olemme tilanteessa, jossa mahdollisuudet vaikuttamiseen ovat kiinni meistä it-
sestämme. Mitä me haluamme? Mistä unelmoimme? Yksi viime vuosien unelmis-
tamme oli auttaa lapsia liikuntaharrastusten pariin. Tällä hetkellä olemme tilan-
teessa, jossa Valtti-ohjelmaan on ilmoittautunut mukaan 350 lasta, joille etsitään 
omaa ohjaajaa, jonka kanssa lähdetään hakemaan omaa harrastusta. Moni päät-
täjä puhuu tällä hetkellä harrastetakuusta – me teemme sitä käytännössä jo nyt.

Valtti on esimerkki yhdessä ja erikseen -ajattelun toteuttamisesta käytännössä. 
VAU:n liittokokouksen keväällä 2012 hyväksymä visio ”Elinvoimainen vammais-
urheilu ja -liikunta – yhdessä ja erikseen” on ollut tänä keväänä tarkastelun alla. 
Visio on edelleen ajankohtainen, vaikka aikaa sen kirjoittamisesta on kulunut. 
Selvää on, että VAU:n visio ei onnistu, mikäli elämme kuplassa ja emme ole val-
miita yhteistyöhön ja muutokseen. Valtti on ollut kokeilu, jossa kaikki on tehty 
uudella ja erilaisella tavalla. Helppoa se ei ole ollut, mutta väitän, että vanhalla 
tavalla emme olisi onnistuneet.

Vammaisurheilu on kulkenut kohti omaa unelmaansa, yhdenvertaisuutta ja 
mahdollisuuksien tasa-arvoa, jo pitkään – esikuvina jokainen liikkuja ja urheili-
ja, jotka ovat tavoitelleet omia unelmiaan, kulkeneet omia polkujaan.

Tällä tiellä on hyvä jatkaa räppäävän pyörätuolirugbynpelaajan Elias ”Elvido” 
Enrothin sanoin: ”Koskaan en pidä suuta kii, mä uskon aina mun unelmiin.”

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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L
egendaarinen Le Mansin 
kilparata Ranskassa. Rata-
moottoripyöräilyn kunin-
kuussarjan MotoGP:n ki-
saviikonloppu. Reilut sata 

tuhatta katsojaa paikan päällä. Palkin-
tojenjaossa voittajan pokaalin pokkaa 
alaraajahalvaantunut 31-vuotias Ulla 
Kulju Loviisasta.

Kuulostaako utopistiselta? No, se on 
kuitenkin täyttä totta: Kulju kruunattiin 

Pysäyttämätön
Rakkaus vauhtiin, kova kilpailuvietti ja aito usko siihen, että kaikki on 

saavutettavissa. Nämä tekijät ovat johdatelleet teini-ikäisenä vammautuneen 
Ulla Kuljun jo maailmanmestariksi. Ja tämä saattaa olla vasta alkua. 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: JUHA HARJU, LARS TÖRNQVIST/KULJURACING

Teema
Minun juttuni

alaraajahalvaantuneiden naisten rata-
moottoripyöräilyn maailmanmestarik-
si kisassa, joka järjestettiin toukokuun 
lopussa Le Mansin MotoGP-viikonlo-
pun yhteydessä.

– Olihan se järjettömän hieno koke-
mus. Viikonloppu oli tunteiden vuoris-
torataa. Mentiin pelon ja jännityksen 
kautta ilon kyyneliin, Kulju sanoo.

Ratamoottoripyöräily on hyvin mies-
valtainen laji, ja Kulju oli liikuntavam-

maisten MM-kisaan osallistuneiden 32 
kuskin joukossa ainoa nainen. Ensim-
mäinen nainen, joka on MM-kisassa 
ajanut.

– Luulin käyväni kisan miesten kans-
sa samassa sarjassa, joten se oli iso iloi-
nen yllätys, kun minut palkittiin naisten 
sarjan MM-pokaalilla, toteaa Kulju, joka 
sijoittui 600-kuutioisilla pyörillä ajanei-
den alaraajahalvaantuneiden miesten 
joukossakin viidenneksi.
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Teema

Ensi vuoden vastaavassa kisassa 
Kulju uskoo jo pystyvänsä kisaamaan 
podium-sijoituksesta eli paikasta kol-
men parhaan joukkoon miesten sar-
jassa. Eikä hänen sanomisiaan ole syy-
tä epäillä, niin nopeaa on ollut Kuljun 
kehitys sen jälkeen, kun hän alle kaksi 
vuotta sitten ensimmäisen kerran ajoi 
radalla Alastarossa.

Nopeasti takaisin mäkeen
Ulla Kuljun tarinaa on kuitenkin syytä 
lähteä perkaamaan vielä kauempaa 
kuin kahden vuoden takaa. Kun Kulju 
oli lapsi, hänen vanhempansa myivät 
amerikanrautoja Keminmaalla. Sieltä 
kumpuaa Kuljun intohimo autoihin ja 
muihin moottorillisiin kulkuvälineisiin.

Kulju innostui teini-iässä kaksipyö-
räisistä ja ehti hankkia skootterin sekä 
ajaa salaa ilman korttia poikaystävän 
kevytmoottoripyörällä. Sitten kohta-
lo vihelsi pelin poikki. Maaliskuussa 
2002, Kuljun ollessa 15-vuotias, hän 
kaatui pahasti lumilautahyppynsä Yl-
läksellä, rusahti maahan selälleen, 
seurauksena alaraajahalvaus.

Teini-ikäisen keminmaalaisen elämä 
mullistui kertaheitolla, mutta Ulla Kul-
ju ei ollut horjutettavissa. Kahdeksan 
kuukautta myöhemmin hän oli jo ta-
kaisin mäessä. Lumilauta oli vaihtunut 
mono ski -kelkkaan, mutta yhtäkaikki, 
laskeminen jatkui.

– Siinä ei kauan nokka tuhissut. Siir-
ryin nopeasti uuteen lajiin ja hyväksyin 
sen, mitä oli tapahtunut. Jatkoin laske-
mista ja sain huomata, ettei oma elä-
mä lopulta muuttunut niin suuresti 
kuin olisi voinut kuvitella. Se auttoi sii-
nä, etten päässyt masentumaan, Kul-
ju pohtii.

– Ei tullut pimeää aikaa, vaikka tot-
ta kai oli vaikeita päiviä, jolloin miet-
ti, että miksi näin piti käydä. Alppihiih-
toporukkaan mukaan lähtö oli senkin 
takia hyvä päätös, että näki muista 
vammaislaskijoista, että he pystyvät 
elämään täyttä elämää. Se oli parasta 
mahdollista vertaistukea.

Jo seuraavana keväänä Kulju las-
ki Suomen mestariksi. Vuonna 2005 
19-vuotias Kulju voitti suurpujottelun 
EM-hopeaa ja pujottelun EM-pronssia.

Kaksikymppisenä Kulju päätti alppi-
hiihtouransa ja rakensi hetken aikaa 
autoja, mm. isälleen 50-vuotissynty-

mäpäivälahjaksi näyttelyautoksi vuo-
simallin 1973 Toyota Celican.

Vuodet 2007–2009 Kulju purjehti kil-
paa ja suoritti vuonna 2008 varjoliito-
lupakirjan.

Kulju oli opiskellut ensin lentokone-
asentajaksi Rovaniemellä ja myöhem-
min venesuunnittelijaksi Kotkassa. 
Nykyään hän työskentelee teknisen 
suunnittelun yrityksessä Etteplanissa 
Hyvinkäällä. Tekniikka on siis Kuljul-
la hallussa, ja sillä on vaikutusta myös 

hänen elämänasenteeseensa.
– Ajatusmaailmani on, että jos on jo-

tain mitä en pysty tekemään, niin sit-
ten suunnitellaan sellainen, että pys-
tyn. Uskon, että kaikki on mahdollista 
ja saavutettavissa.

Kuljun urheilu-ura jäi taka-alalle, kun 
hänen esikoispoikansa syntyi vuonna 
2009. Kuluvan vuosikymmenen alun 
Kulju keskittyi töiden tekemiseen ja 
perheeseensä, joka on nyt kasvanut 
myös 2-vuotiaalla tytöllä. 
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Teema

Kortiton maailmanmestari
Teini-iän kevarikokeiluista oli Kuljulle 
jäänyt kytemään halu päästä kokei-
lemaan vielä kaksipyöräisellä ajamis-
ta, joten hän osti tieliikennekäyttöön 
tarkoitetun moottoripyörän ja tuunasi 
siihen apurattaat sekä peukalokäyttöi-
set vaihteet ja takajarrun.

Kulju ei ollut vielä ehtinyt ajaa moot-
toripyöräkortin insinööriajoa, kun hei-
näkuussa 2015 avautui mahdollisuus 
päästä kokeilemaan ajamista Alasta-
ron moottoriradalle.

– Ei minulla ollut edes tarkoitus men-
nä ajamaan, vaan vain katsomaan, 
millaista meno siellä on. Siellä paikan 
päällä sitten sanottiin, että mene nyt 
kokeilemaan, enkä osannut enää kiel-
täytyäkään. No, minähän rakastuin ra-
dalla ajamiseen heti.

– Vauhti on aina kiehtonut minua. 
Se on ollut minun oma juttuni, eikä se 
ole koskaan pelottanut. Lisäksi kilpai-
luviettini on ihan järjetön.

Lopulta inssiajo jäi suorittamat-
ta, eikä Kulju tänä päivänäkään saa 
ajaa moottoripyörällä tieliikentees-
sä. Alastaron kokeilun jälkeen hän 
otti Facebookin kautta yhteyttä bri-
tannialaiseen Talan Skeels-Piggin-
siin, maailman ensimmäiseen alaraa-
jahalvaantuneeseen kaksipyöräisellä 
moottoripyörällä kilpaa ajaneeseen 
kuljettajaan. 

– Koen, että olen naispuolinen Ta-
lan. Hän on hoitanut osuutensa mies-
puolisten alaraajahalvaantuneiden 
kuskien osalta ja nyt minä teen sen 
naiskuskien osalta.

Jo lokakuussa 2015 Ulla Kulju kaa-

sutteli Silverstonen maineikkaalla ra-
dalla Englannissa. Tuolloin Kulju ei 
vielä ihan päässyt 200 kilometrin tun-
tivauhtiin, mutta nykyään sellaiset 
vauhdit ovat hänelle arkipäivää.

– Siinä oli paljon onnellista sattumaa 
mukana, että siellä Silverstonessa sat-
tui olemaan oikea ihminen ottamassa 
kuvia ja näytti niitä myöhemmin po-
moilleen, Kulju sanoo viitaten hänen 
ja merkittävimmän sponsorinsa 3M:n 
yhteistyön alkamiseen.

Pian Kuljulla oli jo oma kilpapyörä ja 
toukokuussa 2016 Jurvan Botniaringil-
lä oli edessä ensimmäinen ratamoot-
toripyöräilyn SM-osakilpailu. Sitä en-
nen vaadittiin kuitenkin Kuljua varten 
räätälöity muutos Suomen Moottorilii-
ton sääntöihin.

– Soitin Moottoriliiton toimitusjohta-
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Ulla Kulju sai 
oman 
lego-ukkonsa
Viime talvena Ulla Kuljuun otettiin yh-
teyttä Iso-Britanniasta. Siellä toimii Legs 
Go Mad -niminen yritys, joka valmistaa 
näköislego-ukkoja enimmäkseen tunne-
tuista urheilijoista.

Suomalaisista lego-ukoiksi ovat aiem-
min päätyneet formulakuskit Kimi Räik-
könen ja Valtteri Bottas. Talvella Kulju 
sai ilmoituksen, että hänestäkin oltaisiin 
tekemässä omaa lego-ukkoa.

– He olivat bonganneet minut Instag-
ramista ja innostuneet tarinastani. Nyt 
minun lego-ukkoni on siellä tilattavissa 
ratamoottoripyöräilylegenda Valentino 
Rossin ukon vieressä ja minun ukkoni 
on vielä kalliimman hintainen kuin hä-
nen, Kulju naurahtaa.

Ulla Kuljun lego-ukon pyörätuoleineen 
sekä hänen kisapyöränsä voi tilata osoit-
teesta www.legsgomad.co.uk (hakukent-
tään Kulju). Hinta on 26,95 puntaa moot-
toripyörän kanssa ja 17 puntaa ilman 
pyörää.

jalle Kurt Ljungqvistille ja sanoin, että 
haluaisin päästä ajamaan kilpaa, mut-
ten tiedä miten se onnistuu. Hän oli heti, 
että kyllä me sinulle sarja löydetään.

Moottoriliitto muutti SM-sarjan sään-
töjä siten, että Kuljun kohdalla startis-
sa saa olla avustaja mukana pitämäs-
sä pyörää pystyssä. Toki se tarkoitti 
sitä, että Kuljun täytyy startata turval-
lisuussyistä takarivistä, oli aika-ajosijoi-
tus mikä tahansa. Toinen sääntöviilaus 
liittyi nappivaihteiden ja peukalokäyt-
töisen takajarrun hyväksymiseen eri-
tyisluvalla.

Elämäntarina myyntivalttina
Ennen ensimmäistä SM-starttia Kuljua 
jännitti ennen kaikkea kilpakumppa-
neiden suhtautuminen uuteen tulok-
kaaseen.

– Kaikki ovat olleet ihan uskomatto-
mia minua kohtaan. Siitä kertoo paljon 
se, että Le Mansin MM-kisassa koko tii-
mini koostui kotimaan kilpakumppa-
neistani. Heidän kanssaan yhdessä it-
kettiin siellä onnesta.

Ensimmäisessä SM-lähdössään Kul-
ju oli viimeinen, mutta pystyi kuiten-
kin tekemään ohituksia ja sai uskoa sii-
hen, että voi pärjätä 600-kuutioisten 
SM-sarjassa. Avauskauden parhaana 
ajonaan hän pitää kesäkuista SM-osa-
kilpailua Vetelin Kemoralla, vaikka se 
päättyikin keskeytykseen sateisella ra-
dalla. Kulju kurvaili kisassa parhaimmil-
laan kymmenennellä sijalla.

Toisen SM-kautensa Kulju avaa ke-
säkuun puolivälissä Kemoralla, tuoree-
na maailmanmestarina. Toukokuun lo-
pun avausosakilpailu Botniaringillä jäi 

väliin, kun kisapyörä oli vielä matkalla 
Ranskasta takaisin kotimaahan.

MM-voitto avaa Kuljulle uusia ovia ja 
mahdollisuuksia osallistua ulkomaan 
kutsukilpailuihin, kunhan vain talous 
sallii. Laji on kallis, eikä kaikkiin tar-
jottuihin tilaisuuksiin ole varaa vasta-
ta myöntävästi. Kulju sanoo sponso-
ritilanteensa olevan kuitenkin erittäin 
hyvä ja esimerkiksi Le Mansin MM-reis-
susta ei hänelle itselleen koitunut kus-
tannuksia.

– Luulen, että nimenomaan minun 
tarinani, se mihin olen päätynyt vam-
mautumiseni jälkeen, on myyntivalttini 
sponsoreiden suuntaan, Kulju toteaa.

– Ajattelen aidosti niin, että elämäni 
alkoi siitä, kun vammauduin. En vaih-
taisi tätä kaikkea siihen, että pystyisin 
taas kävelemään..
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R
eilun vuoden ajan on Lap-
peenrannassa tarjoutunut 
myös kehitysvammaisil-
le mahdollisuus harrastaa 
vauhdikasta, ja jopa akro-

baattista capoeiraa. Ryhmää vetää la-
jin ammattilainen Mestre Gharronne 
Silva. 

– Capoeira on brasilialainen taistelu-

Iloa ja taitoa 
capoeirasta

Iloinen nauru raikuu kilpaa brasilialaisen musiikin kanssa, kun ryhmä nuoria 
aikuisia heiluu, hyppii ja potkii Respeite Capoeira -Academian tunnilla.

Silmät loistaen jokainen tekee sen minkä osaa ja pystyy.

TEKSTI JA KUVAT: JUHA PIETILÄINEN

laji, mutta minulle se on elämä.
Melkeinpä yhden käden sormin voi-

daan laskea ne maailman maat, joissa 
capoeiraa ei harrasteta. Lajina se sopii 
myös erityisryhmille.

– Brasiliassa opetin capoeiraa ka-
tulapsille ja jopa pyörätuoliryhmälle. 
Hämeenlinnassa minulla oli noin kol-
mekymmentä kehitysvammaista op-

pilasta. 
– Minusta capoeira auttoi heitä elä-

mään paremmin. Ei voi odottaa hei-
dän tekevän nopeasti voltteja tai mui-
ta temppuja. Eikä se ole tarkoituskaan. 
Refleksit, tasapaino ja usko itseen kui-
tenkin kehittyvät.

Mestre Gharronnen mielestä van-
hempien pitäisi innostaa kehitysvam-

Helmin taidonnäyte 
potkutekniikasta.
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Respeite Capoeira 
Lappeenrannasta
Lisätietoja Lappeenrannan 
Respeite Capoeira -seurasta 
sekä capoeirasta lajina löytyy 
osoitteesta: 
http://respeitecapoeira.com

Info

maisia lapsia ja nuoria, eikä ajatella, ett-
eivät he pysty harrastamaan urheilua. 

– Haluaisin oikeasti meidänkin salin 
olevan täynnä heitä.

Aloite kehitysvammaisten capoeira-
ryhmän muodostamisesta tuli seuralta. 

– Ainakin Lappeenrannassa on poik-
keuksellista, että meihin päin otetaan 
yhteyttä ja tarjotaan harrastusmah-
dollisuutta, kertoo Lappeenrannan 
kehitysvammaisten tuki ry:n puheen-
johtaja ja liikuntavastaava Mervi Hen-
dunen, joka oli hakemassa suojatte-
jaan harjoitusten jälkeen.

Mestre Gharronne kehottaakin seu-
roja ottamaan kehitysvammaisia mu-
kaan toimintaan.

– Heitä opettamalla oppii itsekin pal-
jon. Odotan sunnuntain ryhmää aina in-
nolla, koska on tosi kiva opettaa heitä. 

Kolme varttia kestäneen treenin jäl-
keen saapuu ryhmähaastatteluun vii-
si innokasta osallistujaa: Ainomaaria, 
Helmi, Sofia, Inka ja Toni. He ovatkin 
vakioporukkaa, joka on käynyt harjoi-
tuksissa jo reilun vuoden ajan. 

Tällä kertaa kiivettiin ja hypittiin 
mattopinojen päälle, potkittiin ja teh-

tiin kuperkeikkoja sekä muita capo-
eiran liikkeitä opettajan innostavien 
ohjeiden mukaan kukin tyylillään.

– Tää ”capokoira” on tosi kivaa ja 
opettaja laittaa meidät nauramaan, 
kuuluu yhteinen kommentti.

– Tosi hyvät treenit ja helppoja liik-
keitä. Ja saa olla tyttöjen parissa, olen 

Mestre Gharronne 
Silva ohjaa kehitys-
vammaisten capo-
eira-ryhmää hymy 
huulillaan.

Ainomaarian loikka.

sellainen Casanova, Toni myhäilee.
Opettaja saa parhaan kiitoksensa 

oppilaiden kasvoilta loistavasta pa-
lautteesta.

– On todella hyvä fiilis, kun he tule-
vat innoissaan salille ja näen iloisis-
ta silmistä, kuinka tärkeää tämä heil-
le on..
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– Näkövammaiselle pituushyppy on 
extreme-laji. Siksi siitä varmaan niin 
tykkäänkin, olen ollut aina vähän rä-
mäpää, sanoo 24-vuotias Oja, joka 
myös mm. rullaluistelee ja potkulau-
tailee.

Oja aloitti vauhdittomasta pituushy-
pystä, sitten kolmen askeleen vauh-
deilla. Nyt Oja hyppää jo 16 askeleen 

Ronja Rämäpää
Ronja Oja lähestyy pituushyppylankkua rohkeasti, vaikka ei näe mitään. 

Pituushyppyharrastuksen aloittaminen on sokealle henkilölle kirjaimellisesti 
hyppy tuntemattomaan.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: RIKU VALLEALA, LAURI JAAKKOLA

vauhdilla ja hänen nimissään oleva 
T11-luokan Suomen ennätys on 4,51 
metriä. Tuollaisilla vauhdeilla ja pi-
tuuksilla riskejäkin alkaa jo olla ole-
massa, sen voi käydä toteamassa vaik-
kapa Youtubesta hakusanoilla ”blind 
long jump”.

Näkövammaisten pituushypyssä 
opas taputtaa lankun luona suun-

nan vauhtia ottavalle hyppääjälle. Kun 
hyppääjä lähestyy lankkua, opas väis-
tyy edestä. Hyppääjien kannalta kyse 
on siis paitsi hyppytaidoista myös sii-
tä, kuka uskaltaa leiskauttaa kohti tun-
tematonta käsijarru vähiten päällä.

Ronja Ojan oppaana on vuodesta 
2013 saakka toiminut hänen veljensä 
Jesper Oja.

Ronja Oja hyppäsi Rion paralympialaisissa pituutta 4,30 metriä ja sijoittui T11-luokan kisassa yhdeksänneksi. 
Oikealla opas ja veli Jesper Oja.
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– Hänet olen saanut parhaiten si-
toutettua tähän hommaan. Aiemmat 
oppaat ovat lähteneet opiskelemaan 
eri puolille Suomea, tuusulalaislähtöi-
nen Oja sanoo.

Oja asuu Espoossa, mutta harjoitte-
lee paljon Helsingissä Myllypuron Lii-
kuntamyllyssä ja Eläintarhan kentäl-
lä, lähinnä koska sekä veli Jesper että 
valmentaja Matti Laatikainen asu-
vat Helsingissä. Myös opinnot yliopis-
ton tietojenkäsittelytieteiden laitoksel-
la tietävät Ojalle tiivistä reissaamista 
pääkaupungin puolelle. Ojan tavoit-
teena on saada kandidaatin opinnot 
valmiiksi tämän vuoden puolella.

Oja on syntyjään heikkonäköinen, 
mutta hän tiesi jo pienestä pitäen sai-
rauden olevan etenevä. Jossain vai-
heessa näkö katoaisi käytännössä 
kokonaan. Kun näkökykyä oli vielä jäl-
jellä, Oja ehti kokeilla mm. taitoluis-
telua ja sukellusta. Jalkapalloakin hän 
olisi halunnut alkaa pelata, mutta äi-
diltä ei tullut lupaa.

Jalkapallohaavetta Oja ei ole hau-
dannut vieläkään, mutta Suomessa 
sokkojalkapallon harrastamismahdol-
lisuudet ovat hyvin rajalliset. Oja haki 
keväällä Holman Prize -apurahaa saa-
dakseen stipendin englantilaiseen nä-
kövammaisten yliopistoon, jossa hän 
olisi voinut pelata jalkapalloa ja ke-
hittää samalla englanninkieltään, jota 
tarvitaan tulevaisuudessa siintäväl-
lä uralla ohjelmistoalalla. Apuraha 
jäi kuitenkin saamatta, mutta kenties 
Ojan jalkapallohaaveet konkretisoitu-
vat tulevaisuudessa tavalla tai toisella.

Harry Potter -tragedia
Ojan näkö lähti lopulta nopeasti hä-
nen ollessa 11-vuotias.

– Siihen oli osannut valmistautua. 
Olin mm. opetellut jo pistekirjoituk-
sen. Omalta kannaltani suurimmalta 
tuntunut tragedia oli varmaan se, ett-
en pystynyt pelaamaan joululahjak-
si saamaani Harry Potter -Playstation-
peliä loppuun, Oja naurahtaa.

Vuonna 2005 Helsingissä järjestet-
tiin yleisurheilun MM-kilpailut. Siellä 
oli näytöslajina sokeiden 100 metrin 
juoksu, johon vasta 13 vuotta täyttä-
nyt Oja osallistui, vaikkei siinä vaihees-
sa vielä harrastanut aktiivisesti yleis-
urheilua.

– Se meni ilmeisesti sen verran hy-
vin, että tultiin sanomaan, että kyllä 

Kaksi blogia
Ronja Ojalla on kaksi blogia. 
”Matkalla huipulle” käsittelee 
urheilu-uraa ja ”Näkemättömin 
silmin” muuta elämää. 
Molemmat blogit löytyvät 
osoitteesta http://ronjaoja.fi

Info
sun täytyy alkaa yleisurheilijaksi. Silti 
meni vielä pari vuotta ennen kuin otin 
yhteyttä Tuusulanjärven Urheilijoihin, 
kertoo Oja, joka nykyään edustaa Hel-
singin Kisa-Veikkoja.

Nyt Ojalla on neljä Euroopan mes-
taruusmitalia (1 hopea, 3 pronssia) pi-
tuushypystä sekä 100 ja 200 metriltä. 
Viime vuonna Oja teki ensiesiintymi-
sensä paralympialaisissa. Hän sijoittui 
Riossa pituushypyssä yhdeksänneksi 
ja 100 metrillä 13:nneksi.

Heinäkuun puolivälissä kilpaillaan 
parayleisurheilun maailmanmesta-
ruuksista Lontoossa, mutta haastat-
teluhetkellä Ronja Oja ei osaa sanoa, 
onko hän mukana tavoittelemassa 
uransa ensimmäistä MM-mitalia. Lon-
toon MM-kisajoukkue valittiin lehden 
mentyä painoon.

Rion jälkeen Ojalla on todettu refluk-
sitauti, jonka myötä harjoittelusta – tai 
pikemminkin sen jälkeisestä ajasta – 

Oja opinahjossaan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella Kumpu-
lan kampuksella.

on tullut tuskaista.
– Treenin jälkeen saattaa kaksi päi-

vää olla todella huono olo. Minulla 
on lääkitys, mutta se ei ole ratkaissut 
asiaa. Refluksini johtuu palleatyrästä, 
mutta se ei kuulemma ole vielä niin 
paha, että sitä kannattaisi leikata. Eikä 
leikkaaminenkaan välttämättä auta 
asiaan, Oja toteaa..



14 15

Teema

”Hetken hiljaa mietin, että mitä, miks, miks, mun 
jalat vaihtu pyöriks”

Perjantaihin 9. toukokuuta 2014 saakka Elias En-
roth oli liikunnallinen nuori mies, joka piti paljon 
rap-musiikista. Kolme vuotta myöhemmin, kolme 
vuotta kotitapaturman ja hoitovirheiden seuraukse-
na tapahtuneen neliraajahalvauksen jälkeen hän on 
edelleen liikunnallinen nuori mies, joka pitää paljon 
rap-musiikista.

Olisi väärin väittää, että paljoakaan ei ole muut-
tunut. Käytännössä koko Enrothin elämä on muut-
tunut peruuttamattomasti toisenlaiseksi. Mutta 
musiikki ja urheilu ovat asioita, jotka ovat tuoneet 
hänen elämäänsä jatkuvuutta.

Ennen vammautumistaan Enroth pelasi jalkapal-
loa, kuunteli räppiä ja freestailasi (=räpätä improvi-
soiden, toim. huom.) kavereidensa kanssa kotikul-
millaan Itä-Vantaan Vaaralassa.

Heti vammautumisen jälkeen Enroth kulki syvissä 
vesissä, mutta pienen tauon jälkeen hän päätti jat-

Räppiä 
ja rugbya
Vantaalaisen Elias ”Elvido” Enrothin 
ura on nosteessa niin musiikin kuin 
pyörätuolirugbynkin saralla.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Enroth edustaa SM-sarjassa 
helsinkiläisen Roostersin 
kakkosjoukkuetta.

kaa musiikkiharrastustaan.
– Ajattelen sen niin, että jos olisin itse kävelevä ja 

näkisin pyörätuolista räppäävän kaverin, niin nostai-
sin hattua, että siisti homma, Enroth, 23, sanoo.

”Tälle omalle tavalle, välil tarviin jeesii, et pääsen 
lavalle”

Enroth kiittelee vuolaasti räppäri-tuottaja Joaa, joka 
on auttanut häntä alkuun rap-uralla: tehnyt taus-
toja, viilannut biisejä julkaisukuntoon, kuvannut ja 
editoinut musiikkivideoita sekä ollut tukena sanoi-
tusten kirjoittamisessa. Enroth, räppärinimeltään 
Elvido, on julkaissut jo lähes kymmenkunta biisiä.

Enroth on äitinsä puolelta ruotsinkielinen ja opis-
kelee Yrkeinstitutet Prakticumissa autojen vara-
osanmyyjäksi. Räppäämiskieli on kuitenkin suomi.

– Ruotsiksi räppääminen tuntuu vaikeammalta, 
mutta saatan sitäkin jossain vaiheessa kokeilla, En-
roth toteaa.

Elvido on saanut keikkoja mm. SAMSin (Samar-
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betsförbundet kring funktionshinder) ja Validia 
Kuntoutuksen kautta.

Iso juttu Elvidolle oli räpin SM-kilpailuihin osallis-
tuminen marraskuussa 2016. Ensimmäisenä ”pyö-
rätuoliräppärinä” vuodesta 2000 järjestetyn ta-
pahtuman historiassa Elvido otti Nosturin lavan 
haltuun.

SM-kisoissa räppärit bätläävät, eli räppäävät vuo-
rotellen toinen toistaan sanallisesti sivallellen. Elvi-
do voitti kaksi ensimmäistä vastustaan, ennen kuin 
tie nousi pystyyn.

”Ottaisit vähemmän sitä hatsii, joku muu tarvii tä-
nään invataksii”

Bätläämisessä on käytännössä kyse vastustajan 
mollaamisesta. Elvidon vastustajat joutuivatkin 
miettimään tarkkaan, missä kulkee rap-battlen po-
liittisen korrektiuden raja: Miten paljon voi räpätä 
toisen liikuntavammasta, kun ei sitä oikein voi täy-
sin huomioimattakaan jättää?

– Kyllä he siitä uskalsivat räpätä ja ihan hyvä niin, 
kyllä minä itsekin siihen asiaan tarttuisin. Jälkeen-
päin monet tulivat sanomaan, että siistiä kun olit 
mukana, Enroth sanoo.

Musiikin saralla Elvido haaveilee levyn tekemises-
tä ja aikoo osallistua tänä vuonna uudestaan ja en-
tistä paremmalla menestyksellä räpin SM-kisoihin.

Yhden SM-mitalin Enroth on ehtinyt jo voittaa 
vuodelle 2017. Hän teki läpimurtonsa kansalliseen 
pyörätuolirugbyeliittiin ja voitti SM-pronssia helsin-
kiläisen Roostersin kakkosjoukkueen pelipaidassa.

Enroth oli SM-sarjan maalipörssin kolmannek-
si paras 212 maalillaan maajoukkuekonkareiden 
Mauri Vironmäen (390) ja Jukka Parviaisen (244) 
jälkeen. Saavutuksen arvoa nostaa se, että Enroth 
on ns. välipisteinen (2.0), eli vaikeampivammainen 
kuin edellä mainitut herrat.

Enrothin tie pyörätuolirugbyn pariin oli hyvin tyy-
pillinen. Pyörätuolirugbyn pelaajat harjoittelevat 
Helsingin Validia Kuntoutuksessa, jossa selkäydin-
vammaiset henkilöt käyvät kuntoutusjaksolla. Puo-
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Enroth palkittiin kauden päätteeksi omassa piste-
luokassaan (1.5–2.0) SM-sarjan parhaaksi pelaajaksi.

Elias ”Elvido” Enrothilla on oma nimikkohuppari, jonka 
logon on suunnitellut Joa Sundberg.

lisentoista vuotta sitten maajoukkuepelaaja Tuuk-
ka Nisso houkutteli Enrothia kokeilemaan lajia ja 
vammaisurheilun ainoa täyskontaktilaji iski nuo-
reen mieheen kovaa.

Apuna uran alkuvaiheilla oli myös vertaistukihen-
kilö Antti Koskela, jolta Enroth sai ensimmäisen 
pelituolinsa. Nyt Enrothilla on allaan Yhdysvalloista 
tilattu mittoihin tehty pelituoli ja vahvat otteet ovat 
nostaneet vantaalaisen mukaan maajoukkueleiri-
tyksille.

Pyörätuolirugbyporukassa ikähaarukka on laa-
ja, ja vanhemmilta pelaajilta on tullut jonkin verran 
leikkimielistä kuittailua rap-musiikin asemasta osa-
na ”oikeaa” musiikin kirjoa. Pääasiallisesti räppää-
vään rugbynpelaajaan on kuitenkin suhtauduttu 
erittäin kannustavasti.

– Nyt minua on pyydetty vähän räppäämään en-
nen kuin pelin alussa huudetaan porukalla Roos-
ters, Enroth sanoo virnistäen.

”Koskaan en pidä suuta kii, mä uskon aina mun 
unelmiin”

Kursiivilla painetut lyriikat Elvidon kappaleista ”Het-
ken hiljaa”, ”Tärkeet” ja ”Muutamii” sekä räpin SM-
kisojen bättlestä Kristeriä vastaan.. Elvido

Elias ”Elvido” Enrothin biisejä pääsee 
kuuntelemaan ja hänen rap-uransa 
etenemistä seuraamaan Facebook-sivulla: 
www.facebook.com/elvidomusic

Elvidon esityksiä vuoden 2016 räpin 
SM-kisoissa pääsee kuuntelemaan 
Youtubessa hakusanoilla rap sm 2016 elvido

Info
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Z
oveidavi, 25, on kotoisin reilun miljoonan asuk-
kaan Ahvazin kaupungista lounais-Iranista. Hän 
on kuusilapsisen perheen nuorimmainen, ja kol-
me nuorinta lasta ovat näkövammaisia.

Iranissa valtion tuki näkövammaisille hen-
kilöille ei ole hääppöistä. Se on päällimmäisin syy siihen, 
että Zoveidavin perheen kaikki näkövammaiset lapset ovat 
muuttaneet ulkomaille asumaan.

Veljeksistä Ahmad ja kuusi vuotta nuorempi Ehsan oli-
vat molemmat pelanneet Iranissa maalipalloa ja nousseet 
maajoukkuerinkiin.

– Iranin kokoisessa maassa on paljon näkövammaisia, ja 
maalipallonpelaajia on noin 500, heistä oikein hyviä kuuti-
senkymmentä, Ehsan Zoveidavi kertoo.

Maalipallossa pyörii myös rahaa ainakin suomalaisessa 
mittakaavassa melko runsaasti. Iranissa asuessaan Ehsa-
nin ei tarvinnut juuri panostaa ammatin hankintaan, kun 
pelaamisestakin sai rahaa. Maajoukkueella oli lisäksi usein 
pitkiä, jopa parin viikon leirejä, joten opiskelulle ei hirveäs-
ti ollut aikaakaan.

Mitään estettä ei siis pitäisi olla sille, että Iran pelaisi ar-
vokisoista toiseen mitaleista ja Zoveidavin veljekset olisivat 
nousseet maailman huipulle kotimaansa maajoukkuees-
sa. Silti Iran ei ole onnistunut ihan yltämään potentiaalin-
sa edellyttämälle tasolle. Lontoon paralympialaisissa 2012 
ja Espoon MM-kilpailuissa 2014 Iran putosi puolivälierissä, 
Rion paralympialaisiin ei irronnut paikkaa.

– Iranin liiton työntekijät eivät tunnu hirveästi välittävän 
maalipallosta. Lisäksi valmentaja on suosinut omia koke-
neita pelaajiaan. Nuorten pelaajien on ollut melkein mah-
dotonta päästä arvokisoihin, Ehsan pohtii.

Ehsan itse kuuluu niihin nuoriin pelaajiin, jotka eivät ol-
leet pitkäaikaisen maajoukkuevalmentajan suosiossa. Hän 
pääsi usein harjoitusturnauksiin, mutta arvokisadebyytti 
Iranin paidassa jäi tekemättä.

Isoveli Ahmad lähti jo viime vuosikymmenen puolella Ka-
nadaan, sai maan kansalaisuuden ja on edustanut maan 
maalipallojoukkuetta useissa arvokisoissa, viimeksi Rion 
paralympialaisissa. Keskimmäinen näkövammaisista vel-
jeksistä asuu Saksassa, hän on pelannut maalipallon sijaan 
sokkojalkapalloa.

Maalipallon kotouttama
Iranista Suomeen tullut Ehsan Zoveidavi on oppinut suomen kielen 

maalipalloporukan mukana. Pian hän voi olla jo Suomen maajoukkuepelaaja.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Ehsan Zoveidavinkin oli tarkoitus muuttaa veljensä pe-
rässä Kanadaan. Viisumia piti hakea Turkin puolelta, kun 
Iranissa ei ollut Kanadan suurlähetystöä. Viisumiasiasta ei 
koskaan kuulunut mitään.

– Ahmad oli käynyt pelaamassa Suomessa ja osasi ker-
toa, että siellä asiat ovat näkövammaisille henkilöille jopa 
paremmat kuin Kanadassa, Ehsan sanoo.
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Suomen kieli tarttui nopeasti
Vuoden 2014 maalipallon MM-kilpailut pelattiin Espoossa. 
Ehsan Zoveidavi ei tuttuun tapaan mahtunut arvokisoihin 
lähtevään Iranin maajoukkueeseen, mutta lähti silti Suo-
meen seuraamaan Iranin joukkueen sekä Kanadan paidas-
sa pelanneen veljensä Ahmadin otteita. Kisojen jälkeen hän 
haki oleskelulupaa Suomesta ja sai sen.

– Kisat pelattiin keskellä kesää ja oli tosi kaunista. Jos oli-
sin tullut Suomeen talvella, ei varmasti olisi yhtään kiinnos-
tanut tulla, Ehsan sanoo virnistäen.

– Iso asia oli, että puhuin jo hyvää englantia ja tunsin en-
tuudestaan Erkki Miinalan ja muitakin suomalaisia maali-
palloilijoita. Pääsin heti mukaan maalipalloporukkaan, hän 
toteaa.

Ehsan sai heti kutsumanimen Espi, ja alusta saakka hän 
on toivonut itselleen puhuttavan pääasiassa suomea. Eh-
san tiesi, että Suomen yksi iso miinuspuoli Kanadaan ver-
rattuna on vaikeasti opittava kieli. Hän on kuitenkin oppinut 
kielen hämmästyttävän nopeasti ja läpäisi kansalaisuuden 
saamiseen vaadittavan kielikokeen keväällä 2017.

Suomi on osoittautunut näkövammaiselle henkilölle niin 
hyväksi paikaksi kuin Zoveidavi oli odottanutkin. Yhteiskun-
ta tukee mm. asumista, liikkumista ja opiskelua. Zoveidavi 
on pian saamassa päätökseen hierojaopintonsa.

Sen sijaan maalipallon pelaamiseen ei tukea juuri ole. Ira-
nissa öljy-yhtiön sponsoroimassa joukkueessa pelanneelle 

Zoveidaville on ollut pieni kulttuurisokki, että pelaamises-
ta ei saa minkäänlaista korvausta, päinvastoin, esimerkik-
si Ouluun suuntautuneella SM-sarjareissulla kaikki oli oma-
kustanteista.

– Mutta maalipalloilijoiden kesken on hyvä henki, pelaajat 
ovat motivoituneita ja uusi maajoukkuevalmentaja Jarkko 
Pokkinen vaikuttaa sopivan tiukalta ja sellaiselta, että pe-
laajat ovat hänelle tärkeitä, Zoveidavi luettelee hyviä puolia.

Niin, maajoukkue. Zoveidavi sanoo tavoitteekseen pääs-
tä edustamaan Suomea jo vuoden 2018 Malmön MM-kil-
pailuihin tai viimeistään vuoden 2020 Tokion paralympia-
laisiin. Tähän tavoitteeseen liittyi myös keväällä läpäisty 
kielikoe, sillä Zoveidavi hakee Suomen kansalaisuutta no-
peutetulla prosessilla. Syyskuun Pajulahden EM-kilpailut 
tulevat Zoveidavin kannalta silti liian pian.

Maajoukkuehaaveita ajatellen Zoveidaville on ollut hyö-
tyä Iranin maajoukkuevalmentajan puolueellisesta pelaa-
japolitiikasta: hän ei ole edustanut Irania maalipallon ar-
vokilpailuissa, mikä helpottaa pelikelpoisuuden saamista 
Suomen joukkueeseen.

Zoveidavi myöntää sellaisen skenaarion kutkuttavan hän-
tä, että Suomen ja Kanadan maajoukkueet kohtaisivat Mal-
mön MM-kilpailuissa ja hän pääsisi pelaamaan isoveljeään 
Ahmadia vastaan.

Veljekset itse asiassa kohtasivat jo kertaalleen, joulu-
kuussa 2015 Espoossa pelatussa seurajoukkueturnaukses-
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Teema

Iran ei voi kohdata Israelia maalipallossa
Iranin naisten maalipallojoukkue saavutti paikan vuo-
den 2014 Espoon MM-kilpailuihin, mutta jätti ottamatta 
sen vastaan. Tilalle kutsuttiin tuolloin Australia.

Ehsan Zoveidavin mukaan Iranin naisten poisjäännis-
sä oli kyse siitä, että kisoissa pelasi Israelin naisten jouk-
kue.

– Se on puhtaasti politiikkaa. Iranilaisten joukkuei-
den on kieltäydyttävä pelaamasta Israelia vastaan. Kun 
miesten maajoukkue teki näin vuoden 1988 Soulin pa-
ralympialaisissa, kansainvälinen liitto asetti maajoukku-
een pitkään pelikieltoon, Zoveidavi sanoo.

Israelin ja Iranin – tai käytännössä valtaosan muslimi-
maista – välinen eripura juontaa juurensa Israelin val-
tion perustamiseen arabeille tärkeälle alueelle Lähi-
idässä toisen maailmansodan jälkeen.

Nykyään Israelin miesten maalipallomaajoukkue on 
melko kaukana MM- ja paralympiapaikoista, joten Ira-
nin miehet voivat kisoihin osallistua. Israelin naiset puo-
lestaan kuuluvat kärkijoukkueisiin, joten Iranin naisille 
tilanne on hankala.

Zoveidavin mukaan maiden pelaajilla ei ole ongelmia 
keskenään, mutta määräyksille ei mitään mahdeta.

sa, jossa Ahmadin edustama Vancouver Goalball Club voitti 
Ehsanin Old Powerin 6–3. Mutta kumpi veljeksistä on pa-
rempi maalipalloilija vuonna 2017?

– Minä olen varmaan kovempi heittäjä, mutta hänellä on 
paljon enemmän kokemusta, ja se on tosi tärkeä asia, Eh-
san pyörittelee.

Toinen mahdollinen skenaario tulevissa arvokilpailuissa 
on, että Ehsanin edustama Suomen maajoukkue kohtaa 
hänen entisen kotimaansa Iranin.

– Se tuntuu jännittävältä ajatukselta, mutta toivon todel-
la, että niin tapahtuu. Iranin maajoukkuepelaajat ovat kaik-
ki kavereitani ja pidämme yhteyttä, hän sanoo..
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erilaisten tarpeisiin. Samalle tunnille voi ottaa erilaisia liik-
kujia. On ohjaajan ammattitaidosta kiinni, miten osallistujil-
le saadaan onnistumisen elämyksiä.

Liikun monipuolisesti. Eniten nautin yksinliikkumisesta 
luonnossa; talvella hiihtäen ja muina aikoina juosten. Li-
haskuntoa ylläpidän ryhmäliikunnassa. Koska oikea korva-

ni on kuuro, valitsen ryhmätunneilla aina eturivin ja oikean 
reunan, jotta näen ja kuulen ohjaajan hyvin. Sillä ei toisaal-
ta pitäisi olla merkitystä, mihin sijoittaudun, koska ääni tu-
lee kaiuttimista. Paikka luo minulle hallinnan tunnetta ja 
varmuutta. Ohjaaja antaa liikkeille vaihtoehtoja. Jalkaansa 
ontuva nainen pystyy liikkumaan mukana, koska hänen ei 
tarvitse hyppiä, vaan hän kyykkää paikallaan. Olkapään liik-
kuvuusrajoitteesta kärsivä nainen puolestaan saa ohjeet, 
miten tehdä toisin, ja liike jatkuu. Pidän siitä, että ohjaaja 
osaa soveltaa. Käyn näillä tunneilla myös siksi, että ohjaaja 
on ammattitaitoinen.

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

Näkökulma

Sari Virta on opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja, 
vastuualueenaan liikunta.

 “On ohjaajan ammattitaidosta 
kiinni, miten osallistujille saadaan 

onnistumisen elämyksiä.”

S
uomessa moni liikunnan asia on hyvin. Olemme 
Euroopan kärkimaita esimerkiksi fyysisen aktii-
visuuden edistämisessä, terveysliikunnassa ja 
Liikkuva koulu -ohjelman toteuttamisessa. Saa-
vutettuja etuja tulee kuitenkin jatkuvasti päivit-

tää ja tekemistä kehittää. Kun rakennamme esteettömiä lii-
kuntatiloja ja -paikkoja, mahdollistamme aina useamman 
liikkujan tarpeisiin soveltuvaa liikuntaa.

Työkaverini loukkasi jalkansa ja sai kaverikseen muutamak-
si viikoksi kyynärsauvat. Hän totesi harmistuneena, että jää 
liikkuessaan jatkuvasti oven väliin. Työpaikkamme eri ker-
roksien ja käytävien ovet ovat raskaita ja nopeasti sulkeu-
tuvia, ja niitä tulee liikkuessa avattavaksi useampia. Me ter-
veet havahdumme arjessa erilaisiin esteisiin vasta sitten, 
kun emme pysty toimimaan normaalisti kahdella kädellä ja 
jalalla. Toiselle pyörätuolilla liikkuvalle työkaverilleni nämä 
hankalat olosuhteet ovat jatkuvasti arkipäivää.

Liikuntaryhmien soveltamisessa erilaisiin tarpeisiin olem-
me Suomessa onnistuneet erinomaisen erityisliikuntaver-
koston avulla hyvin, mutta siitä huolimatta kuntakohtaiset 
vaihtelut ovat suuria. Resurssien vähentyessä yhä enem-
män kuulutetaan järjestöjen mukaantuloa ja yhteistyötä 
kunnan liikuntatoimen kanssa. Yhteistyössä on vaadittava 
ohjaajilta osaamista soveltaa liikuntaa toimintakyvyltään 

Jokaiselle mahdollisuudet 
liikkua omalla tavallaan
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Tiesitkö
että...

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

Media-
katsaus

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun 
liittyvien aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

”Samassa joukkueessa, 
samassa pöydässä”

Turkulainen FC Inter Powerchair voitti sähköpyörätuolijalkapallon Suomen 
mestaruuden keväällä ja seuran Veikkausliigassa pelaava edustusjoukkue 
kutsui mestarit yhteiselle aamiaiselle. Veikkausliigajoukkueen valmentajan, 
entisen Suomen maajoukkuepelaajan Shefki Kuqin puheesta huokuu yh-
teisöllisyys, ajatus siitä, että kaikki seuran paitaa kantavat ovat osa samaa 
perhettä. Myös Interin kannattajaryhmän Ultra Boysin jäseniä on käynyt 
katsomassa sähköpyörätuolijalkapallojoukkueen otteluita.

Video Interin aamiaistilaisuudesta löytyy seuran Twitter-tililtä osoitteesta 
twitter.com/FCINTERofficial päiväyksellä 11.4.2017.

Eräänä iltana vuonna 1977 Kanadan Winnipegissä neljä sel-
käydinvammaista miestä, Gerry Terwin, Duncan Campbell, 
Randy Dueck ja Paul LeJeune, saapuivat paikalliseen kun-
toutuskeskukseen tarkoituksenaan treenata lihaskuntoa oh-
jaajan avustuksella. Ohjaajaa ei kuitenkaan näkynyt, joten ne-
likko päätti siirtyä liikuntasalin puolelle heittelemään palloa.

Miesten käsien toimintakyky oli sen verran heikko, että 
koripallon heittely korkealla oleviin koreihin ei luonnistu-
nut. Niinpä he ottivat käyttöön kevyemmän lentopallon ja 
heittelivät sitä kentän pinnassa oleviin roskakoreihin. Seu-
raava ongelma tuli vastaan siinä, että palloa oli hankala saa-
da pois roskakorista. Niinpä he päättivät rajata kartioista 
maalialueen, jonne palloa ei heitetty, vaan jonne se piti vie-
dä toisten pelaajien yrittäessä estää.

Tästä lähti viikko viikolta kehittymään laji, jota nykyään 

kutsutaan pyörätuolirugbyksi, mutta joka alun perin sai 
nuorten keksijöidensä keskuudessa nimen ”Murderball”, 
murhapallo, olihan yksi lajin ensimmäisistä suurista linjauk-
sista taklausten salliminen.

Lajia mainostettiin erityisesti neliraajahalvautuneille, joi-
den keskuudessa se myös lähti hitaasti mutta varmasti le-
viämään valloittaen ensin Pohjois-Amerikan ja viimeisten 
noin 25 vuoden aikana myös muut maanosat. Tänä päivä-
nä pyörätuolirugbyn huippupelaajien joukossa on yhä ene-
nevissä määrin amputoituja urheilijoita. Pelikelpoisuuden 
ehto on, että vammaa on vähintään kolmessa raajassa.

Lähde: Kathy Newmanin artikkeli ”Wheelchair Rugby Begins”  
Canadian Wheelchair Sports Associationin sivuilla: 
www.cwsa.ca/70-50-40/wheelchair-rugby-begins

Pyörätuolirugby lähti syntymään ohjaajan ohareista

Näkökulma
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Teema

S
uomalainen urheilu- ja liikuntajärjestökent-
tä on ollut hurjassa myllerryksessä 2010-lu-
vulla. On ollut huippu-urheilun muutos-
työryhmää, järjestöjen fuusioitumisia ja 
suunnan etsimistä. 

Jonkinlainen päätepiste ainakin organisaatioiden yh-
distymisille saatiin vuodenvaihteessa, kun Olympiako-
mitea ja Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaa-

Timo Ritakallion ensimmäinen 
kosketus vammaisurheiluun oli 
tädin mies, joka oli kuuro kuulan-
työntäjä.

Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio uskoo, että 
vammaisurheilun ja vammattomien urheilun välinen tiivis yhteistyö 
hyödyttää molempia osapuolia, oli organisaatiorakenne mikä tahansa.
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LAURI JAAKKOLA, RIKU VALLEALA

tio Valo yhdistyivät Olympiakomitean nimen alle.
– Kyllä nyt yhdistymiset on saatu maaliin. Nyt pi-

tää sitten saada sen hyödyt ulosmitattua ja pystyä 
toteuttamaan yhdistymiselle asetetut tavoitteet, eli 
että suomalaiset huippu-urheilijat menestyvät ja 
että suomalaiset liikkuvat entistä enemmän, linjaa 
Olympiakomitean puheenjohtajaksi syksyllä valittu 
eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo 

Yhdessä tehden ja 
toisiltaan oppia ottaen
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Teema

Ritakallio.
Kuten Ritakallion lausumasta tavoitteesta käy ilmi, 

uusi Olympiakomitea vastaa käytännössä koko suo-
malaisesta urheilukulttuurista, ei pelkästään huip-
pu-urheilusta. Vammaisurheilu ja -liikunta jatkavat 
kuitenkin ainakin toistaiseksi omana kokonaisuute-
naan Olympiakomitean ulkopuolella, vaikka yhteis-
työtä monella alueella tehdäänkin.

– Etenkin Paralympiakomitean ja Olympiakomite-
an yhteistyö on ollut erittäin tiivistä, ja mielestäni on 
todella hienoa, että meillä oli Kisakalliossa olympia- 
ja paralympiajoukkueiden yhteinen kick off -viikon-
loppu Pyeongchangin talvikisoihin, Ritakallio sanoo.

– Yhdessä tekeminen on tässäkin – kuten kaik-
kialla suomalaisessa urheilussa – se iso juttu. Esi-
merkiksi meidän huippuratakelaajien, kuten Aman-
da Kotajan, Henry Mannin ja Leo-Pekka Tähden, 
harjoittelusta voivat varmasti vammattomatkin 
huippu-urheilijat oppia jotain, hän jatkaa.

Ritakalliolla on vahvan inklusionistinen ajatus-
maailma. Hän näkee, että esimerkiksi Tähden Vuo-
den urheilija -valinta sekä esiintyminen Mertaranta 
ja legendat -televisio-ohjelmassa edesauttavat sii-
nä, että jatkossa vammaisten ja erityistä tukea tar-
vitsevien lasten mukaan ottaminen koululiikuntaan 
ja seuratoimintaan tapahtuu entistä luontevammin.

Siihen, millaisia toimenpiteitä vammaisurheilun 
organisaatiotasolla Suomessa tulisi lähivuosina teh-
dä, Ritakallio ei luonnollisesti asemastaan johtuen 
halua ottaa kantaa.

– Näen kaiken yhdessä tekemisen hyvänä, mut-
ta jokainen organisaatio tekee omat päätöksensä. 
Kokemukset esimerkiksi lajiliittointegraatiosta ovat 
nähdäkseni olleet kuitenkin oikein hyviä.

Ritakalliolla itsellään on vahva suunnistustausta. 
Hän on toiminut Suomen Suunnistusliiton puheen-
johtajana ja Kansainvälisen Suunnistusliiton halli-
tuksessa. Suunnistuksen kautta hän on saanut kos-
ketuspintaa myös vammaisurheiluun. Ruotsissa 
70-luvulla kehitetty tarkkuussuunnistus on liikunta-
vammaisille henkilöille sovellettu suunnistusmuoto.

– Kansainvälisen Suunnistusliiton hallituksen ko-
kouksissa käsiteltiin tarkkuussuunnistukseen liitty-
viäkin asioita, muun muassa luokittelukriteereihin 

Timo Ritakallio ja Amanda Kotaja ovat molemmat ko-
toisin Vampulasta. Ritakallio nostaakin Kotajan opiske-
lemisen ja harjoittelun Mäkelänrinteen urheilulukios-
sa Helsingissä yhdeksi hyväksi esimerkiksi yhteistyön 
voimasta.

liittyen. Toki niitä varten oli omat asiantuntijansa 
auttamassa meitä päätöksenteossa.

Haastatteluhetkellä Ritakallio on vastikään palan-
nut Uudesta-Seelannista, jossa hän osallistui suun-
nistuksen veteraanien MM-kisoihin. Samalla hän 
kävi tutustumassa paikallisen urheilun kattojärjes-
tön toimintaan.

– Yritysmaailmasta olen oppinut, että kannattaa 
aina katsoa ulkopuolelle ja ottaa oppia niistä, jotka 
parhaiten pärjää, että onko siellä jotain, mitä voisi 
soveltaa omaan käyttöömme. Uusi-Seelanti sai vie-
lä 2000 Sydneyn olympialaisista vain kolme mitalia, 
mutta nyt Rion olympialaisista 18. Ja siellä on mil-
joona asukasta vähemmän kuin meillä, Ritakallio 
sanoo.

Suomi sai Rion olympialaisista yhden mitalin ja 
paralympialaisista kolme. Uusi-Seelanti kairasi pa-
ralympialaisistakin 21 mitalia ollen mitalitilaston 
13., edellään vain selvästi suurempia maita.

– Uuden-Seelannin menestystekijät voi kiteyttää 
kolmeen asiaan: selkeään panostusten priorisoin-
tiin niihin lajeihin, joissa on menestyspotentiaalia, 
keskitetysti johdettuun tavoitteelliseen huippu-ur-
heilutoimintaan sekä riittäviin taloudellisiin resurs-
seihin, Ritakallio summaa..

 “ Yritysmaailmasta olen oppinut, että kannattaa aina katsoa 
ulkopuolelle ja ottaa oppia niistä, jotka parhaiten pärjää, että onko 

siellä jotain, mitä voisi soveltaa omaan käyttöömme.”
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Tutkittua

TEKSTI: PAULI RINTALA JA PIRITTA ASUNTA
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Kehitysvammaisten urheilijoiden liikunta-aktiivisuutta ja fyy-
sistä kuntoa on tutkittu viime vuosikymmeninä selvästi enem-
män kuin toimintakyvyn psyykkistä tai sosiaalista puolta.  Li-
säksi uusi, elektroninen tutkimusartikkeli (linkki tutkimukseen 
tekstin lopussa) vahvistaa jo aiemmin tutkitun tosiasian, että 
Special Olympics -urheilijoiden fyysinen kunto ei ole paras 
mahdollinen. 

Kansainvälinen EU:n tukema tutkimusprojekti, joka kulkee 
nimellä ”Sosiaalinen osallisuus kehitysvammaisten urheilus-
sa”, pyrkii selvittämään, miten urheilijat kokevat pääsevänsä 
mukaan seuratoimintaan ja kotikuntansa palveluihin. Projekti 
on Special Olympics International -järjestön alulle panema tut-
kimus, jonka laajempana tavoitteena on saada kaikki kehitys-
vammaiset henkilöt paremmin ja aktiivisemmin mukaan ur-
heiluun ja muuhun toimintaan.

Projektin suomalaistutkijat professori Pauli Rintala ja väi-
töstutkija Piritta Asunta Jyväskylän yliopistosta jalkautui-
vat maaliskuussa 2017 Special Olympics -talvimaailmankisoi-
hin Itävallan Graziin, Schladmingiin ja Ramsauhun ja tapasivat 
kaikki suomalaiset urheilijat ja heidän valmentajansa. Kaikki 
urheilijat saivat vastata yli 50 kysymykseen koskien sitä, miten 
he näkevät sosiaalisen osallisuuden urheilijan näkökulmasta. 
Toisin sanoen, miten urheilijat kokevat pääsevänsä mukaan tai 
jäävänsä ulkopuolelle erilaisista kotikuntiensa ja urheiluseuro-
jen tarjoamista liikuntapalveluista.

Tämä urheilijoiden näkökulma on usein puuttunut tutkijoi-
den ja päättäjien keskusteluista. Toisaalta valmentajat saivat 
kertoa oman näkemyksensä samasta asiasta, eli miten he nä-

kevät urheilijoiden sosiaalisen osallisuuden toteutuvan. Lisäk-
si tavoitteena oli hyödyntää valmentajien kokemus asian edis-
tämisessä.

 Koko projektin johtaja on professori Roy McConkey Uls-
terin yliopistosta, Pohjois-Irlannista. Samanlaiset kysymykset 
esitettiin myös osalle Itävallan, Saksan ja Puolan urheilijoita ja 
valmentajia, joten kokemusten vertailu muutaman Euroopan 
maan välillä mahdollistuu. Vertailun tekee mielenkiintoiseksi 
se, että eri maissa on käytössä erilaiset sosiaalipoliittiset käy-
tänteet kehitysvammaisten henkilöiden osallistamisessa yh-
teiskuntaan.

 Lisäksi järjestettiin lajiryhmittäin ryhmäkeskusteluja useam-
man urheilijan kesken. Urheilijoille näytettiin valokuvia tilan-
teista, joissa joku on päässyt mukaan ryhmään tai jätetty ryh-
män ulkopuolelle. Samanlaisia esimerkkejä käytiin läpi myös 
Special Olympics -kilpailu- ja harjoitustilanteista. Tämän jäl-
keen apukysymysten avulla pyrittiin saamaan keskustelua ja 
urheilijoiden omia kokemuksia vastaavista tilanteista: miltä se 
on tuntunut, miksi on tärkeää päästä mukaan jne. Valmentajil-
le oli omat ryhmäkeskustelunsa.

Projektin toinen vaihe toteutetaan syksyllä 2017, jolloin ke-
sälajien urheilijat ja valmentajat pääsevät vastaamaan samoi-
hin kysymyksiin, todennäköisesti lokakuussa Pajulahden mo-
nilajileirin yhteydessä. Tutkimuksen tuloksista raportoidaan 
myöhemmin mm. tämän lehden sivuilla..
Linkki artikkelin alussa mainittuun tutkimukseen: 
http://eujapa.upol.cz/index.php/EUJAPA/article/view/202

Suomen Special Olympics 
-joukkue mukana 
kansainvälisessä tutkimuksessa

Koko Suomen Special Olympics -talvimaailmankisajoukkue osallistui tutkimukseen.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Huippukoripalloilija Damon Williams pääsi kokeilemaan pyörä-
tuolikoripalloa vuoden 2015 Liikuntamaassa.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n tulevaisuuden 
valintoja koskeva kysely toteutettiin huhtikuussa. Pohdin-
toihin osallistui yhteensä 128 henkilöä. Suurin osa vastaa-
jista edusti VAU:n jäsenyhdistyksiä ja -seuroja.

VAU:n arvioitiin onnistuneen parhaiten vammaisten kil-
paurheilussa ja olosuhdetyössä sekä heikoiten seurojen 
ja yhdistysten tukemisessa. Erot osa-alueiden välillä olivat 
kuitenkin pieniä.

VAU:n olosuhdetyötä arvioitiin onnistuneeksi, mutta erot 
paikkakuntien liikuntapalveluiden saavutettavuudessa ovat 
suuret.

Paikalliset urheiluseurat ovat havahtuneet vammaisten 
liikkujien mukaan tuloon. Yhteistyö perinteisten jäsenyh-
distysten ja urheiluseurojen välillä on lisääntymässä.

Kansainväliseen kilpaurheilumenestykseen ollaan tyy-
tyväisiä ja vammaisurheilijoiden harjoitteluolosuhteiden 
nähtiin parantuneen. Vastaajat arvioivat, että kilpailumah-
dollisuuksia on Suomessa liian vähän. Lisäksi luokittelutie-
don puute voi estää lajin kilpailutoimintaan pääsyn. Lasten 

TEKSTI: AIJA SAARI

VAU sai jäseniltään vahvan tuen 
yhdessä ja erikseen -filosofialleen

ja nuorten vähenevä liikkuminen ja alueellinen eriarvoi-
suus palveluiden saatavuudessa huolestuttivat monia.

VAU on linjannut vuonna 2013 julkaistussa visiossaan, 
että vammaisurheilulajit pyritään saamaan yleisiin lajiliit-
toihin, siis sinne missä lajien asiantuntemus on. Samalla 
VAU:n tehtävä ja paikka joudutaan miettimään uudelleen. 
Tarvitaanko VAU:ta enää, kun inkuusio etenee?

Inkluusion tavoite nähdään edelleen oikeansuuntaisena, 
pienin varauksin. VAU tarvitaan integraatioprosessien ai-
kana asiantuntijana, lajiliittojen kumppanina, tiedottajana 
ja varmistamassa, että vammaisten tarpeet eivät jää huo-
miotta.

Vastaajat antoivat vahvan tuen yhdessä ja erikseen -ajat-
telulle. Se on inkluusiotyön strategia, jossa rinnakkaiset 
vaihtoehdot lisäävät vammaisten mahdollisuuksia yhden-
vertaisuuteen.

Asiantuntijaroolin lisäksi VAU voisi toimia niiden lajien 
monilajiliittona, joilla ei ole mahdollisuutta integroitua ylei-
seen lajiliittoon.

Liikuntamaa on joka toinen vuosi Tampereen Messu- ja ur-
heilukeskuksessa Apuväline-messujen yhteydessä järjes-
tettävä tapahtuma, jossa pääsee kokeilemaan valtaosaa 
Suomessa harrastettavista vammaisurheilulajeista ja tes-
taamaan erilaisia liikunnan apuvälineitä. 

Tämän vuoden Liikuntamaa ja Apuväline 2017 -messut 
järjestetään 9.–11. marraskuuta. Liikuntamaan järjestää 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU yhteistyössä mm. 
lajiliittojen ja järjestötoimijoiden kanssa.

Liikuntamaan järjestämisessä panostetaan kokeilumahdol-
lisuuksien lisäksi myös siihen, että lajista tai välineestä kiinnos-
tuvalle olisi tarjolla jatkopolkuja harrastuksen aloittamiseen.

Liikuntamaan keskellä sijaitsevalla Apuväline-messujen 
ohjelmalavalla on tarjolla monenlaista pyörätuolitanssiesi-
tyksistä palloilulajien haasteotteluihin.

Vammaisurheilu & -liikunta -lehden lukijat voivat pyytää 
vapaalippuja Liikuntamaahan osoitteesta lauri.jaakkola@
vammaisurheilu.fi

Lisätiedot: www.liikuntamaa.fi

Liikuntamaassa kaikki 
on kokeiltavissa
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Vielä isäänikin 
paremmin

Pajulahden maalipallon EM-kotikisoihin valmistautuva
Krista Leppänen on ottanut paikkansa naisten maajoukkueen avainpelaajana. 

Isä Reino Leppänen, takavuosien EM-kultamitalisti, pyrkii hienovaraisesti 
opastamaan tytärtään entistä paremmaksi maalipalloilijaksi.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LAURI JAAKKOLA, LEPPÄSTEN KOTIALBUMI

Krista Leppänen on naisten maalipallojoukkueen kantavia voimia syksyn EM-kilpailuissa.
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Tytär ja isä: Krista ja Reino Leppänen.

S
uomen naisten maalipallo-
maajoukkue on käynyt lä-
pi melko reipasotteisen 
sukupolvenvaihdoksen vii-
meisen vuosikymmenen ai-

kana. Etenkin Katja Heikkisen maa-
joukkueuran päättyminen vuoden 
2014 MM-kotikisoihin aukaisi maajouk-
kueeseen ison vastuutyhjiön.

Tamperelainen Krista Leppänen, 32, 
on nyt maajoukkueen kokeneinta kaar-
tia, ja hän on askel askeleelta kasvanut 
vastuulliseen rooliinsa. Kun EM-kilpai-
lut alkavat 18. syyskuuta Pajulahdessa, 
uskoo Leppänen olevansa valmis haas-
teeseen.

– En aluksi oikein ymmärtänyt, mitä 
tarkoittaa olla johtavan ja kokeneen 
maalintekijän roolissa. EM-kisoissa 
2015 Liettuassa en ollut vielä siihen 
täysin valmis. Olen miettinyt rooliani 
ja mitä voisin tehdä toisin sekä keskus-
tellut valmentajamme Heikki Juvosen 
kanssa. Nyt tiedostan roolini, johon 
kuuluu pelien ratkaisut, mutta myös 
joukkueen positiivisen tahdon luomi-
nen ja kentällä palautteen ja uskon an-
taminen, Leppänen sanoo.

 Leppäsen henkinen kasvu pelaaja-
na on näkynyt kotimaan sarjassa, jos-
sa hänen johtamansa Nääsvil Tampere 
voitti keväällä 1-divisioonan mestaruu-
den, vaikka jäi vielä viime vuonna diva-
rin jumboksi. Leppänen oli sarjan paras 
maalintekijä ja hänen vanavedessään 

myös nuori Konsta Saloniemi on 
noussut sarjan parhaiden maalinteki-
jöiden joukkoon.

– Aluksi joukkueemme nuoret pelkä-
sivät heittojani ja jouduin malttamaan 
heittojeni kanssa. Syksyllä 2016 aloin li-
sätä heittoihin kovuutta ja nuoret ovat 
alkaneet saada niitä kiinni ja puolustus 
on alkanut toimia. Nyt tilanne on se, 
että kokeneempikin pelaaja joutuu te-
kemään treeneissä kaikkensa, että pal-
lo jää kiinni, Leppänen toteaa.

”Ei hän minua hirveästi kuuntele”
Krista Leppänen on toisen polven maa-
lipalloilija. Hänen isänsä Reino Leppä-
nen pelasi maajoukkueessa vuoden 
1980 Arnheimin paralympialaisista 
aina vuoden 1993 Loughborough’n 
EM-kultaan saakka.

– Ensimmäiset muistikuvani maali-
pallosta ovat esikouluikäisenä 90-lu-
vun taitteessa, kun isä vei minut heidän 
joukkueensa treeneihin katsomaan. 
Isä veti 90-luvulla liikuntakerhoa, jossa 
kokeilin ensimmäistä kertaa maalipal-
lon pelaamista, Krista kertoo.

Leppänen muistaa hyvin myös en-
simmäiset varsinaiset maalipallotree-
ninsä, kun edelleen maalipalloa pe-
laavan Jorma Kivisen kova heitto 
tömähti naamaan. Se ei kuitenkaan 
Kristaa suuremmin hetkauttanut, mis-
tä saattoikin arvella, että tästä teini-
ikäisestä tulee vielä hyvä maalipalloi-

lija.
Krista ja Reino Leppänen pelasivat 

pari kautta SM-sarjaakin samassa jouk-
kueessa viime vuosikymmenen puo-
livälissä. Vuoden 2006 jälkeen Reino 
Leppänen ei ole enää pelannut, mutta 
on vakituisesti paikalla tyttärensä jouk-
kueen treenatessa.

– Huutelen neuvoja kentän laidalta. 
Luulen, että siitä on aika iso apu ollut, 
että joku katsoo päältä, että tekniikat 
menevät oikein. Saloniemen Konsta on 
esimerkiksi kehittynyt huimasti viime 
aikoina, Reino Leppänen toteaa.

– Kristaakin tietysti yritän neuvoa, 
mutta eihän hän hirveästi minua kuun-
tele, että mitä kannattaisi tehdä, hän 
naurahtaa.

Kuuntelee neuvoja tai ei, mutta kyl-
lä Krista Leppänen ainakin tunnustaa 
isällään olleen ison vaikutuksen hänen 
matkallaan kohti maalipallomaailman 
huippua.

– Isä on auttanut paljon heittoharjoi-
tusten kanssa, ja neuvoja tulee mutta 
tulee myös risuja. Hän on ollut huono-
jen päivien tukena ja kannustaa kokei-
lemaan uusia asioita, Krista sanoo.

– Tavoitteenani on olla Euroopan ja 
koko maailman parhaita kaksikätisiä 
heittäjiä. Ajatus on olla myös jonain 
päivänä parempi kuin oma isä, linjaa 
Krista Leppänen, joka työskentelee si-
viilissä dementiaa sairastavien parissa 
palvelukoti Omenapihassa..
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Vuoden 2016 Rion paralympialaisissa sekä miesten että 
naisten kultamitalit menivät Eurooppaan. Liettua miehissä 
ja Turkki naisissa ovat suursuosikit voittajiksi myös Liikunta-
keskus Pajulahdessa 18.–22.9. pelattavissa EM-kilpailuissa.

Miehissä muutoksia kokenut mestari
Liettua oli suvereeni ykkönen Rion paralympialaisten mies-
ten maalipallossa. Kisojen jälkeen joukkueesta ovat kuiten-
kin jääneet sivuun valmentaja Karolis Levickis ja kenties 
koko maailman ykköspelaaja Genrik Pavliukanec. Tämä 
avaa haastajille mahdollisuuden Euroopan mestaruuteen 
Pajulahdessa.

Turkki putosi Rion miesten puolivälierissä hieman yllättä-
en Ruotsille 1–5-lukemin, mutta kahden vuoden takainen 
Euroopan mestari on silti Liettuan ykköshaastaja.

Suomella on vaihtunut valmennus ja pitkäaikainen kap-
teeni Petri Posio on siirtynyt kentältä valmennusryhmään 
Jarkko Pokkisen avuksi. Kotijoukkue on pieni kysymys-

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Paralympiavoittajat 
ykkössuosikkeina 
Pajulahden EM-maalipalloon

Turkin Sevda Altunoluk on tällä hetkellä naisten ykköspelaaja 
maailmassa.

merkki Rion pettymyksen (9. sija) jälkeen, mutta potentiaa-
lia on mitaleille ja miksei mestariksikin.

Löytyykö Turkille vastusta naisissa?
Turkin naisten edellinen arvokisatappio on vuoden 2014 
Espoon MM-kisojen välierästä Venäjää vastaan (1–2). Maa-
ilman parhaan naismaalipalloilijan Sevda Altunolukin joh-
tamaa joukkuetta on vaikea horjuttaa.

Turkin vahvin haastaja on Venäjä, jolta Rion paralympia-
laiset jäi väliin, kun Kansainvälinen Paralympiakomitea IPC 
jätti Venäjän paralympiaurheilijat toimintansa ulkopuolel-
le dopingepäselvyyksien vuoksi. Venäjä oli hopealla EM-ki-
soissa 2015 ja MM-kisoissa 2014.

Suomen joukkue on tehnyt uutta nousua kohti eliittiä vii-
meiset vuodet ja kotikisoissa voisi olla tilaisuus ottaa uusi 
askel. Välieräpaikka olisi huippuonnistuminen. A-sarjaan 
noussut Iso-Britannia väläytteli potentiaaliaan Pajulahti Ga-
mesissa.

Suomen ottelut Pajulahden 
EM-kilpailuissa
Ma 18.9.
 • 13.00 Miehet: Suomi–Belgia
 • 14.10 Naiset: Suomi–Ukraina
 • 18.50 Naiset: Venäjä–Suomi
 • 20.00 Miehet: Ruotsi–Suomi
Ti 19.9.
 • 13.00 Miehet: Suomi–Slovenia
 • 14.10 Naiset: Suomi–Tanska
 • 17.40 Miehet: Liettua–Suomi
 • 18.50 Naiset: Kreikka–Suomi
Ke 20.9.
 • Puolivälierät
To 21.9.
 • Välierät
Pe 22.9.
 • Mitalipelit

EM-kilpailujen otteluihin on vapaa pääsy. 
Otteluita voi seurata suorana lähetyksenä netissä.
Lisätiedot kisasivuilta: www.pajulahti2017.fi

EM-kilpailut Facebookissa: 
www.facebook.com/pajulahti2017

Info
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: ITTF WORLD

Miettiselle, Lallolle 
ja Tissarille MM-pronssia
Esa Miettinen ja Ismo Lallo voittivat pronssia liikuntavam-
maisten pöytätenniksen MM-joukkuekilpailuissa Slovakian 
Bratislavassa. Miettinen ja Lallo etenivät TM9-luokan kisas-
sa välierään voittaessaan alkulohkossa Meksikon ja Hong 
Kongin parit.

Välierässä vastaan tuli ykkössijoitettu Japani. Suomalai-
set hävisivät nelinpelin, mutta ykköspelaajien kohtaami-
sessa Miettinen kukisti Koyo Iwabuchin erin 3–1. Finaali-
paikan ratkaisseessa kakkospelaajien kohtaamisessa Lallo 
johti Nabuyuki Suzukia vastaan jo erin 2–0, mutta joutui 
taipumaan 2–3-tappioon.

Pronssiottelua turnauksessa ei pelattu, vaan Miettinen 
ja Lallo jakoivat pronssit Saksan parin kanssa. TM9-luokan 
mestaruuden vei suomalaisetkin alkulohkossa voittanut 
Ruotsin pari.

Hankasalmelainen Jani Tissari voitti pronssia keihään-
heitossa kehitysvammaisten yleisurheilun INAS MM-kilpai-
luissa Thaimaan Bangkokissa. Suomen ainoana edustajana 
kisoissa olleen Tissarin pronssiheitto kantoi 44,23 metriä.

Ismo Lallo ja Esa Miettinen.

Tissari oli kiinni MM-hopeassa viimeiselle kierrokselle asti, 
kunnes Australian Corey Anderson paransi omaa ennätys-
tään seitsemän metriä ja kiilasi 26 sentin turvin suomalaisen 
edelle. Kilpailun voitti Ukrainan Maksim Koval tasan 51 met-
riä kantaneella heitolla.

– Hyvinhän se meni. Olen tähän varsin tyytyväinen talven 
jalkaongelmien jälkeen, totesi Tissari, joka pääsi harjoittele-
maan jalkavaivojen jäljiltä tosissaan vasta maaliskuun alussa.

Elinsiirron saaneiden talvilajien MM-kilpailut 
palaavat neljän vuoden tauon jälkeen ohjel-
maan, kun Sveitsin Anzère isännöi kisoja 7.–
12. tammikuuta 2018.

Talvilajien MM-kilpailut on perinteisesti jär-
jestetty joka toinen vuosi, mutta vuoden 2016 
kisoille ei löytynyt isäntää ja ne jäivät väliin. 
Edelliskerran elinsiirron saaneiden MM-kil-
pailut järjestettiin vuonna 2014 Ranskan La 
Chapelle d’Abondancessa. Sveitsin Anzère oli 
kisaisäntänä myös vuoden 2012 MM-kilpai-
luissa.

– Kaksi maata ilmaisivat kiinnostuksensa 
järjestää vuoden 2018 kisat. Anzèrella oli jo 
kokemusta MM-kisojen järjestämisestä ja he 
järjestävät vuosittain elinsiirron saaneiden 
lasten TACKERS-leirin. Nämä tekijät puolsivat 
Anzèren valintaa, kun kisojen alkuun on vain 
kahdeksan kuukautta, sanoi MM-kisoja orga-
nisoivan World Transplant Games Federatio-
nin puheenjohtaja Chris Thomas kisaisännän 
julkaisun yhteydessä toukokuussa.

Elinsiirron saaneiden 
talvilajien MM-kilpailut 
palaavat

Suomen Paralympiakomitean en-
tinen pääsihteeri Antti Heikkinen 
menehtyi toukokuussa 57-vuotiaa-
na. Heikkinen toimi Paralympiako-
miteassa vuosina 2009–2012 ja oli 
erittäin pidetty urheilijoiden ja val-
mentajien keskuudessa.

Heikkinen toi paralympiaurhei-
luun uusia ideoita Lentopalloliitosta, 
jossa hän toimi monissa tehtävissä, 
viimeiseksi liiton toimitusjohtajana 

vuodet 2006–2009. Vammaisurhei-
luun pihtiputaalaisen tutustutti veli 
Timo Heikkinen, joka toimi use-
an vuoden ajan parayleisurheilussa 
joukkueenjohtajana.

Suomen Paralympiakomitea, 
Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU sekä koko suomalainen 
vammaisurheiluväki kunnioittavat 
Antti Heikkisen muistoa ja ottavat 
osaa läheisten suruun.

Antti Heikkisen muistolle
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Veturinkuljettaja
tähtää kuntopiikkiä 
Malagaan
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: MAURI FORSBLOM

– Olin keilannut joskus 80-luvulla, ja 
siirron jälkeen kaveri houkutteli uu-
destaan keilahallille. Sitten tuli vuosi-
kymmenen vaihteessa Keilacupin kisa 
Saloon, joten ajattelin osallistua, kun 
kerran kotikisa oli, Järvinen kertoo.

Järvisestä kehkeytyi erinomainen 
keilaaja, mutta osallistuminen elinsiir-
ron saaneiden kansainvälisiin arvoki-
soihin vaati vielä kypsyttelyä.

– Siinä olisi ollut 2011 MM-kisat Gö-
teborgissa, mutta silloin ajattelin vielä, 

Salolaisen Arto Järvisen 
munuaisensiirrosta tulee 
syksyllä kuluneeksi 
20 vuotta, mutta 
elinsiirtourheilun pariin 
mies on hakeutunut 
vasta viime vuosina. 
Kesä-heinäkuun 
vaihteessa hän kilpailee 
neljänsissä peräkkäisissä 
elinsiirron saaneiden 
arvokilpailuissansa 
Espanjaan.

että mitä minä siellä tekisin, Järvinen 
naurahtaa.

Vuonna 2014 Järvinen oli vihdoin val-
mis lähtemään isoihin kisoihin. Puolan 
EM-kisojen jälkeen mies onkin osallis-
tunut arvokisoihin joka vuosi: 2015 Ar-
gentiinan MM-kisat, 2016 Vantaan EM-
kisat ja nyt 2017 Espanjan Malagassa 
järjestettävät MM-kisat.

Järvinen ei kuulu aktiviisiin VAU:n 
Keilacupin kiertäjiin, joita elinsiirron 
saaneissa keilaajissa on nykyisellään 

runsaasti. Salolainen kisaa yleisten 
sarjojen kisoissa lähellä kotia.

Menneenä talvena ja keväänä Arto 
Järvinen ei tosin ole kovin paljoa kei-
lannut. Se on ihan harkittu strategia 
Malagan kisoja ajatellen.

– Kun normaalisti tulee 300 kilpa-
sarjaa kaudessa, niin nyt on ollut vain 
sata. Olen tässä pikku hiljaa aloitellut 
heittämistä. Välillä pitkän kauden jäl-
keen kesällä heittely on ollut minulle 
vähän pakkopullaa, mutta nyt sitä jo 
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Vantaan elinsiirron saaneiden EM-kilpai-
luissa Arto Järvinen (vas.) keilasi hopeaa 
50–59-vuotiaiden sarjassa. Vierellä kulta-
mitalisti, Kreikan Ioannis Papapetrou ja 
pronssimitalisti, Slovenian Vleo Vatovec.

Info

Elinsiirron saaneiden MM-kilpailut

Elinsiirron saaneiden MM-kilpai-
luihin Espanjan Malagaan lähtee 
kuusihenkinen moniammatillinen 
ryhmä opintomatkalle Ahos-apu-
rahan turvin.

Ryhmään kuuluu kaksi tervey-
denhuollon ammattilaista (fysio-
terapeutti ja sairaanhoitaja), kaksi 
elinsiirron saanutta urheilevaa ko-
kemusasiantuntijaa ja kaksi elin-
siirtoalan järjestötoimijaa.

– Niin hoitotyössä, kuntoutuk-
sessa kuin järjestötyössä Suo-
messa tarvitaan lisää tietoa 
elinsiirtoliikunnan ja -urheilun 
mahdollisuuksista. Opintomatkan 
tarkoituksena on kerätä tätä tie-
toa ja sitä kautta kehittää elinsiir-
ron saaneiden liikuntaa ja urheilua 
Suomessa, sanoo opintomatkaa 
koordinoiva elinsiirtourheilija Pin-
ja Söyrilä.

Ahos-apuraha on VAU:n ja Suo-
men Punaisen Ristin alaisen Ahos-
säätiön yhteinen tukimuoto, joka 
on suunnattu kouluttautumiseen 
ja osaamisen lisäämiseen vam-
maisurheilun ja -liikunnan alalla. 
Ahos-apurahan omavastuuosuus 
on 20 prosenttia.

Apurahahaku on kahdesti vuo-
dessa. Seuraava haku päättyy lo-
kakuun loppuun.

Lisätiedot Ahos-apurahasta: 
www.vammaisurheilu.fi

Työryhmä 
opintomatkalle 
Malagaan 
Ahos-apurahalla

Elinsiirron saaneiden 
21. kesälajien MM-kilpailut 
järjestetään 25.6.–2.7.2017 
Espanjan Malagassa. 
MM-kilpailut järjestetään 
joka toinen vuosi.

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

Kilpailulajeina ovat 5 km ka-
tujuoksu, lentopallo, koripal-
lo (3vs3), padel, petanque, 
keilailu, pyöräily, golf, darts, 
sulkapallo, squash, tennis, 
pöytätennis, kajakkimelon-
ta, uinti ja yleisurheilu.

Kisasivut: 
http://wtgmalaga2017.com
/en

Suomesta lähtee Malagan kisoihin 
ennätyksellisen suuri 41 urheilijan joukkue:

• Arto Aho
• Risto Aholainen
• Kalevi Ajalin
• Tuija Helander
• Teijo Hietanen
• Reijo Hilli
• Reijo Hyytiäinen
• Raimo Juuti
• Arto Järvinen
• Johanna Kankaanpää
• Marko Karhunen
• Mauri Kuotola
• Arto Kärkkäinen
• Tuisku-Tuulia Leinonen
• Seppo Lepistö
• Jarmo Leväinen
• Reino Luokkanen
• Markus Niemelä
• Rainer Nissinen
• Juha Ojastenmäki
• Hannu Ouvinen

• Tomi Palovaara
• Mika Rajamäki
• Olavi Rautiainen
• Seppo Reimavuo
• Marjo Remes
• Mikko Saarela
• Joni Saarinen
• Jukka Saarinen
• Jorma Savolainen
• Tarja Savolainen
• Martti Siekkinen
• Esko Sohlo
• Tero Suominen
• Tomi Syväjärvi
• Anne Tirronen
• Janne Tirronen
• Veijo Uotinen
• Jari Vihanne
• Tommi Vuoristo
• Jorma Wilen

vähän syyhyää päästä heittelemään, 
sanoo Järvinen, joka lähtökohtaisesti 
viettää lämpimät kesäpäivät mieluum-
min vaikka moottoripyörän selässä 
kuin keilahallilla.

Järvinen, 56, on ammatiltaan vetu-
rinkuljettaja.

– Vuonna 1978 menin veturinkul-
jettajakouluun ja vuodesta 1985 olen 
kuljettanut työkseni junia, sekä mat-
kustaja- että tavaraliikennettä. Paljon 
on muuttunut työssäni vuosien saa-
tossa. Kuljettajan työ on nykyään yk-
sinäisempää, ei ole enää korttirinkejä. 
Mutta silti on vielä käytössä dieselve-
tureita, jotka ovat olleet pidempään 
talossa kuin minä, Järvinen sanoo..

Pinja Söyrilä.
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I
ranissa syntynyt Mojtahedi, 44, 
on väitellyt Illinoisin yliopistossa 
ravitsemustieteistä ja on viimei-
set neljä ja puoli vuotta vastan-
nut vammaisten ihmisten pe-

rus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n 
kehitysyhteistyöstä. Mittavan uran 
pyörätuolikoripallossa tehnyt helsinki-
läinen on erityisen motivoitunut pääs-
tessään kehittämään yhdenvertaisem-
paa urheilukulttuuria. 

Ennen siirtymistä pyörätuolikoripal-
loilijaksi Mojtahedi kilpaili ratakelauk-
sessa ja on edustanut Suomea vuo-
den 1996 Atlantan paralympialaisissa. 
Urheilijanura huipentui Sotšin para-
lympialaisiin pyörätuolicurlingissa. 
Mojtahedi tunnetaan urheilupiireissä 
perusteellisesta ja ammattimaisesta 
suhtautumisesta harjoitteluun ja kil-
pailuun ja hän uskookin saaneen hy-
vän johtamiskoulutuksen erityisesti 
USA:ssa pelattujen vuosien aikana.

– Jenkeissä ymmärsin, mitä urheilu 
on. Siellä opin työmoraalin ja tavoit-
teiden asettelun merkityksen lisäksi 
pehmeiden arvojen tärkeyden. Niitä 
hyödynnän joka päivä. Urheilu opet-
taa suunnitelmallisuutta ja pitkäjän-
teisyyttä. Ne ovat asioita, joita esimer-
kiksi puheenjohtajan työssä tarvitaan, 
Mojtahedi kuvailee.

Mojtahedi sai johdattavakseen lähes 
kokonaan uudistuneen Paralympiako-
mitean hallituksen. Uuden puheen-
johtajan lisäksi Paralympiakomitean 
pääsihteeri vaihtui marraskuussa, kun 

Urheilu-ura
oli Mina Mojtahedille 

johtajuuden oppikoulu 
Suomen Paralympiakomitean puheenjohtajana tammikuussa 2017

aloittanut Mina Mojtahedi on saanut sukeltaa
pikavauhtia vammaishuippu-urheilun kehittämistyöhön.

TEKSTI: LEENA KUMMU KUVA: HARRI KAPUSTAMÄKI

Mina Mojtahedi.

Tero Kuorikoski aloitti pestissä. Pari-
valjakko onkin pitänyt tiiviisti yhteyttä 
ja luonut pohjaa uudelle järjestökult-
tuurille. 

Mojtahedilla on keskeinen rooli ke-
säkuussa 2017 alkavassa Paralympia-
komitean strategian uudistamistyössä 
ja hän lupaa tuoda hallituksen työs-
kentelyyn erityisesti avoimuutta ja de-
mokratiaa. Yhtenä tavoitteena tuore 
puheenjohtaja pitää sitä, että urhei-
luyhteisön luottamustoimiin saadaan 

lisää vammaisurheilijoita. 
– On tärkeää, että vammaiset ovat 

itse päättämässä ja kehittämässä asi-
oita. Haluaisin nähdä vammaisurhei-
lijoita lajiliittojen luottamustoimissa 
enemmän. Vammaisurheilija hallitsee 
sekä oman lajin että erityispiirteet, se 
on erinomainen kombinaatio.

Kesäkuussa Mojtahedi aloitti työn 
Suomen Punaisessa Ristissä kansain-
välisessä työssä vammaisten integraa-
tion edistäjänä..
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Mikko Peltonen
Sattuman kautta 2011 alka-
nut matka para-pyöräilyn 
lajijohtajana ja päävalmen-
tajana tempaisi kerrasta mu-

kaan, ja tällä onnellisella tiel-
lä ollaan. Ennen urheilun ja 
liikunnan pariin siirtymistäni 
työskentelin markkinoinnin 
ja myynnin johtotehtävissä 
reilun 10 vuoden ajan. Pyö-
räilyn pariin ajauduin oman 
lyhyen aktiiviuran kautta ja 
tämän jälkeen olen toiminut 
lukuisissa luottamustehtä-
vissä Pyöräilyunionissa. Pa-
raperheen asenne ja alati 
kehittyvä toiminta motivoi 
myötävaikuttamaan paraur-
heilun entistä kirkkaamman 
tulevaisuuden eteen. 

Varapuheenjohtaja  
Pia Nybäck
Saavutin urheilu-urallani kak-
soistrapin MM- ja EM- kultaa 
sekä edustin Suomea Syd-
neyn olympialaisissa. Urhei-

lu-urani jälkeen olen toiminut 
mm. Ampumaurheiluliiton 
puheenjohtajana, Olympia-
komitean hallituksessa ja 
Huippu-urheiluyksikön oh-
jausryhmässä sekä KiHun 
hallituksessa. Siviilityössäni 
vastaan HKScan-konsernin 
alkutuotannosta. Paraurhei-
lusta minulla on melko vähän 
kokemusta, mutta uskon, 
että pitkän järjestökokemuk-
seni avulla voin olla mukana 
kehittämässä suomalaista 
paralympiaurheilua ja myös 
osaltani tukemassa alkavaa 
strategiaprosessia. 

Eero Elovaara
Olen puheenjohtajana Suo-
men suurimmassa uimaseu-
rassa Cetus Espoossa, jonka 
kasvatteja on mm. kolmin-
kertainen paralympiafinalisti 

Antti Latikka. puheenjohtaja. 
Olen ollut maajoukkuetason 
kilpauimari ja urheilijauran 
jälkeen saavutin valmentaja-
na viisi Kalevan Maljaa. Liitto-
tason luottamustehtäviä ovat 
mm. monivuotinen puheen-
johtajuus Uimaliiton silloises-
sa Uinnin Johtoryhmässä ja 
kuusi vuotta Uimaliiton halli-
tuksessa. Paralympiakomite-
aan motivoi tilaisuus päästä 
hyödyntämään ja jakamaan 
kertynyttä kokemusta uu-
desta näkökulmasta. Uinnis-
sahan integraatiokehitys on 
erittäin pitkällä.

Huipulla

Tässä on Paralympiakomitean hallitus
Puheenjohtaja Mina Mojtahedin lisäksi Paralympiakomitean uudessa hallituksessa on 
kuusi jäsentä.

Marita Kokkonen
Olen kokenut urheiluelämää 
monessa roolissa yli 40 vuot-

ta. Ammatiltani olen opettaja 
ja teen töitä ammatillisena eri-
tyisopettajana. Olen toiminut 
aktiivisesti erityisesti sovelle-
tun judon parissa. Intressini 
paralympiaurheilussa ovat 
seuratyön kehittämisessä ja 
nuorten urheilijoiden mu-
kaan saamisessa. Toimivas-
sa seurassa otetaan mukaan 
kaikenlaisia urheilijoita sekä 
tarjotaan sitoutuneille urhei-
lijoille tasavertaiset mahdolli-
suudet menestyä.

Markku Möttönen
Olen 51-vuotias järjestöpääl-
likkö Näkövammaisten liitos-

sa. Minulla on pitkä kokemus 
järjestötyön eri osa-alueilta; 
yhdistyshallinto, koulutus- ja 
vaikuttamistoiminnan tehtä-
vistä. Harrastan kirjallisuut-
ta, kulttuuria monipuolises-
ti ja liikuntaa oman kunnon 
ja hyvinvoinnin ylläpitämi-
seksi. Haluan käyttää omia 
vahvuuksiani toimivan ja te-
hokkaan, ei-byrokraattisen 
hallinnon sekä paralympia-
urheilijoiden olosuhteiden 
kehittämiseen.

Päivi Tolppanen
Paralympiaurheilijan ura al-
koi ensin maalipallossa ja 
sitten judossa. Urheilu-ura 
tarjosi harjoittelun täyteisiä 

ja päämäärätietoisia urhei-
lija-apurahavuosia, kolme 
hävittyä pronssiottelua kol-
missa eri paralympialaisis-
sa, joitakin arvokisamitaleja 
kaapissa pölyttymässä sekä 
urheiluhulluja kavereita ym-
päri maailmaa. Paikka Pa-
ralympiakomitean hallituk-
sessa oli luonnollinen jatke 
2013 päättyneelle urhei-
lu-uralle, sillä kukapa muu 
paraurheilijoiden arjen su-
denkuopista olisi parhaiten 
perillä kuin toinen urheilija.  
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Juttusarjassa tutustutaan takavuosien vammaisurheilusuuruksiin ja 

otetaan selvää, mitä heille kuuluu nyt.

Pyörätuolikoripallo on monella mittareilla suurin vammais-
urheilulaji maailmalla. Suomalaispelaajiakin on pelannut ja 
pelaa edelleen ammattilaisina Euroopan huippusarjoissa.

– Kärjistetysti voi sanoa, että on olemassa vammaishuip-
pu-urheilua ja huippu-urheilua. Pyörätuolikoripallo on huip-
pu-urheilua, on ollut jo pitkään. Lajin ulkopuolella olevat eivät 
ehkä ymmärrä, millainen saavutus EM-pronssi oli, sanoo Jar-
mo Leppänen, yksi pronssijoukkueen johtavista pelaajista.

Suomen joukkueen runko oli ollut pitkään yhdessä ja pe-
laajien ikärakenne oli hyvä. Silti nousu mitaleille tuli yllätyk-
senä jopa joukkueelle itselleen.

”Ei sinne mitaleista 
lähdetty pelaamaan”

Tänä vuonna tulee 20 vuotta täyteen yhdestä suomalaisen 
vammaisurheiluhistorian kovimmista tempuista, pyörätuolikoripallon Euroopan 

mestaruuskilpailujen pronssimitalista Espanjan Madridissa vuonna 1997.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: PENTTI PEKKALA, PEKKA HAKALA

– Vielä 80-luvun lopulla jouduimme Euroopan johtavia 
maita vastaan tekemään kovasti töitä, että päästiin pallon 
kanssa puolenkentän yli. Vuoden 1995 EM-kisoissa Pariisis-
sa tuli jo seitsemäs sija, joka oli siihen saakka kaikkien aiko-
jen saavutus, kertoo joukkueen päävalmentajana toiminut 
Martti Kitunen.

Vuoden 1997 EM-kisoihin oli sikäli hyvät lähtökohdat, että 
joukkueen tähtipelaaja Petri Kärkäinen oli kehittynyt edel-
leen pelattuaan ammatikseen Australiassa. Leppäsen ja 
Jari Karlssonin kaltaiset pelimiehet antoivat hyvää tausta-
tukea pitkänhuiskealle Kärkäiselle.

Pronssimitalijoukkue: Antti 
Dahlberg (eturivissä vasem-
malla), Vesa Sydänmaa, Jussi 
Juntunen, Juha Luukkonen, 
Kai Hyvärinen, Petri Kärkäi-
nen, Ari Maasilta (keskellä va-
semmalla), Jorma Nieminen, 
Raimo Laurasvaara (takana 
vasemmalla, huom. tuomari-
na kisoissa), Martti Kitunen, 
Jukka Kankaanpää, Jarmo 
Leppänen, Jari Ranta ja Jari 
Karlsson.
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– Kohtasimme kisoissa isoja pyörätuolikoripallomaata, 
joita emme olleet koskaan voittaneet. Tiesimme, että kai-
ken mennessä nappiin voimme voittaa yksittäisen ottelun 
näitä vastaan, mutta Madridissa voitimmekin useamman, 
Leppänen toteaa.

Isojen maiden rintama rikki
Suomi hävisi turnauksen avausottelun Espanjalle, mutta 
nousi toisessa pelissä lopussa tappio-asemalta voittoon 
Hollantia vastaan. Hollanti taipui seuraavan vuoden MM-
finaalissa Yhdysvalloille vain kahdella pisteellä, mikä kertoo 
olennaisen siitä, millaisesta päänahasta oli kysymys.

Seuraavissa otteluissa kaatuivat Belgia ja Israel melko 
odotetusti, mutta alkulohkon päätöspelissä Saksaa vastaan 
Suomi oli lähtökohtaisesti selvä altavastaaja.

– Yhtäkkiä ennen Saksa-peliä huomasimmekin olevam-
me tilanteessa, jossa meillä oli ilmiömäinen mahdollisuus 
päästä ensimmäistä kertaa MM-kisoihin, jonne sai paikan 
EM-kisojen neljä parasta, valmentaja Kitunen muistelee.

Voittoputkessa porskuttanut Suomi onnistui yllättämään 
suurmaan pistein 59–50 ja eteni neljän parhaan joukkoon.

– Saksalla oli isot panostukset turnaukseen, joten se oli 
meiltä kova voitto. Onnistuin myös itse ottelussa hyvin, joten 
se peli on jäänyt erityisesti mieleen, Jarmo Leppänen sanoo.

Lajin eurooppalaiset jätit Iso-Britannia, Ranska, Hollanti, 
Saksa ja Espanja olivat tottuneet jakamaan keskenään EM-
mitalit, eikä yllättäjille ollut edelliskisoissa ollut sijaa. Nyt vä-
lieriin ponnisti kuitenkin joukkue maasta, jossa aktiivipelaa-
jia oli kymmenkertaisesti vähemmän kuin vastustajillaan.

Haamukolmonen sekoitti isännät
Laajalla materiaalilla operoinut Iso-Britannia ei välierässä ol-
lut yllätettävissä, vaan eteni finaaliin pistein 53–40. Pronssiot-
telussa Suomi kohtasi hieman yllättäen isäntämaa Espanjan, 
jolle putoaminen finaalista oli ollut valtava pettymys. Kisojen 

suuryllättäjä haistoi tilaisuutensa tulleen.
– Olimme vielä kolmisen minuuttia ennen loppua seitse-

män pistettä jäljessä, kunnes Jari Karlsson heitti haamukolmo-
sen sisään ja nousimme neljän pisteen päähän. Heidän pelin-
sä sekosi täydellisesti, Kitunen kertaa Suomen 59–53-voittoon 
päättynyttä pronssipeliä.

– Jonkinlainen haave mitali oli saattanut olla, mutta ei me 
Madridiin alun perin mitaleista lähdetty pelaamaan, se on sel-
vää, Jarmo Leppänen sanoo.

Petri Kärkäinen voitti turnauksen piste- ja levypallotilastot 
sekä tuli valituksi turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi. Val-
mentaja Kitunen korostaa myös pienipisteisten pelaajien roo-
lia tärkeinä palasina menestysjoukkuetta.

– Joukkueen ei täydy olla menestyäkseen mikään täydelli-
nen happy family. Meillä oli hyvin vahvoja, rosoisia persoo-
nallisuuksia, mutta myös vahvaa johtajuutta Jarmo Leppäsen, 
Petri Kärkäisen, Vesa Sydänmaan ja Jari Karlssonin kaltaisis-
sa pelaajissa, Kitunen sanoo.

Seuraavana vuonna Suomi matkusti MM-kisoihin Australi-
an Sydneyhyn, Petri Kärkäisen vanhoihin kotimaisemiin. Suo-
men kahdeksas sija oli erinomainen saavutus siihen nähden, 
että Kärkäisen uran myöhemmin lopettaneet selkävaivat äi-
tyivät kisojen aikana pahoiksi ja hän joutui jättämään ottelui-
ta väliin.

Yli vuosikymmenen pyörätuolikoripallomaajoukkuetta luot-
sannut Kitunen vei joukkueensa vielä vuoden 1999 EM-kisoi-
hin, joissa Suomi sijoittui seitsemänneksi. Sen jälkeen suo-
malainen pyörätuolikoripallo on kulkenut alamäkeä. Vuoden 
2015 EM-kisojen C-sarjassa Suomi oli viimeisissä kisoissaan 
pelanneen Jarmo Leppäsen ja Leo-Pekka Tähden johdolla lä-
hellä sarjanousua, mutta se jäi haaveeksi. Suomi voitti seitse-
mästä ottelustaan viisi ja sijoittui kolmanneksi.

– Harrastajamäärät ovat romahtaneet. Aktiivisten tekijöiden 
puutteestahan se on kiinni. Suomeen ei ole syntynyt riittävää 
lajikulttuuria, pohtii Leppänen pitkän suvantovaiheen syitä..

Petri Kärkäinen (nro 15) ja Jari Karlsson (nro 4) puolustustehtävissä 
Madridin EM-kilpailuissa.

< Valmentaja Martti Kitunen ja EM-pronssimitali.
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Esimerkkejä ja inspiraation aiheita lasten,
nuorten ja perheiden liikunnasta.

Sporttiklubi

L

Puupuskuripelailusta 
Palloliiton alaisuuteen

Erik Lundell on isä, joka vain halusi pelailla poikiensa kanssa pihalla jalkapalloa. 
Koska hänen poikansa ovat pyörätuolissa, päätyi Lundell yhdeksi henkilöistä, 
jotka olivat tuomassa Suomeen uutta urheilulajia, sähköpyörätuolijalkapalloa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: RISTO NUMMELA

FC Inter voitti sähköpyörätuolijalkapallon Suomen mestaruu-
den kaudella 2016–2017 ja kapteeni Onni Martikainen oli maali-
pörssin ykkönen kymmenellä maalillaan: ”Parasta futiksessa 
on maalinteko”, Martikainen sanoo.

Sähköpyörätuoli- 
jalkapalloseurat  
Suomessa
• FC Inter Powerchair, Turku, yhteyshenkilö:
 Erik Lundell, e.lundell@wippies.fi, puh. 050 581 7280
• HJK Hurrikaanit, Helsinki, yhteyshenkilö:  
 Toni Grundström, toni.gee79@gmail.com, 
 puh. 040 570 3935
• TPV Powerchair, Tampere, yhteyshenkilö: 
 Jaska-Matti Näykki, jaska-matti.naykki@pp.inet.fi,  
 puh. 040 551 7130

Info

undell löysi lajin vuosikymmenen vaihteessa 
Youtuben kautta, sieltä uudet lajit nykymaail-
massa useimmiten rantautuvat. Sähköpyörä-
tuolijalkapallossa isoa, halkaisijaltaan noin 33 
sentin levyistä palloa liikutellaan sähköpyörä-

tuoliin kiinnitettävän puskurin avulla. Lundell nikkaroi en-
simmäisen puskurin pojalleen puusta.

– Esittelin lajia Lihastautipäivillä 2010, mutta varsinaisesti 
alkoi tapahtua vuonna 2013, jolloin muutama pelaaja ja pe-
laajien perheitä perustivat Suomen sähköpyörätuolijalka-
pallo ry:n lajiliitoksi, Lundell kertoo.

Alkuun harjoituksia oli vuoroviikoin Helsingissä ja Turus-
sa. Paraisilla asuva Lundell veti harjoitukset molemmissa 
kaupungeissa.

Ensimmäinen SM-sarjakausi pelattiin 2015–2016 kahden 
joukkueen, Helsingin Jalkapalloklubin ja Turun FC Interin kes-
ken. Seuraavalla kaudella mukaan tuli Tampereen Palloveikot.

Vuoden 2017 alusta laji siirtyi kokonaisuudessaan Suomen 
Palloliiton alaisuuteen ja Suomen sähköpyörätuolijalkapallo ry 

lakkautettiin. Syksyllä 2017 alkavalla kolmannella SM-sarjakau-
della mukaan ollaan saamassa neljäs joukkue, Vaasan Pallo-
seura.

– Lähivuosien tavoitteena on SM-sarjan kasvattaminen yh-
dellä joukkueella vuosittain ja että Suomesta osallistuu jouk-
kue vuoden 2019 EM-turnaukseen, Lundell linjaa.

Nyt Suomessa on kaksi vaikeavammaisille suunnattua säh-
köpyörätuolein pelattavaa joukkuelajia: salibandy ja jalkapallo.

– Esimerkiksi Tampereella näitä lajeja pelaavat käytännössä 
samat henkilöt: salibandya Kooveessä ja jalkapalloa TPV:ssä. 
Turussa sen sijaan on vain yksi pelaaja, joka pelaa molempia, 
Lundell kertoo.

Turussa salibandya pelataan TPS:n ja jalkapalloa Interin ri-
veissä. Lundell kertookin kuulleensa TPS-henkisen potentiaali-
sen pelaajan jättäneen jalkapallokokeilun väliin sillä perusteel-
la, ettei halua Interin paitaan.

– Ei muuta sitten kuin perustamaan TPS:ään omaa sähkö-
pyörätuolijalkapallojoukkuetta. Sehän vasta olisi hienoa, kun 
saataisiin paikallisotteluita, Lundell naurahtaa..
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TEKSTI: SOILE HONKALA JA ANTTI TULISALO
KUVAT: JANNE RUOTSALAINEN, SOILE HONKALA

P
yöräily on harrastus, joka sopii jokaiselle lapsel-
le! Kesän tullen kannattaa suunnata pois pihapii-
ristä nauttimaan vauhdista ja maisemista. Vaik-
ka lapsi ei pystyisikään pyöräilemään itsenäisesti, 
löytyy hänelle sopivat ratkaisut pyöräilyyn. 

Jos lapsi pystyy polkemaan, yksinkertaisin tapa on kytkeä hä-
nen oma pyöränsä avustajan pyörän perään kiinni (merkeis-
tä mainittakoon esimerkkeinä Follow me ja Trailgator). Toinen 
vaihtoehto on kiinnittää peräpyörä avustajan pyörän perään. 
Yksipyöräisiä peräpyöriä löytyy useammalta valmistajalta. 
Edellä mainitut ratkaisut soveltuvat parhaiten alle kouluikäi-
selle lapselle. Isommille ja enemmän tukea tarvitseville lapsille 
löytyy kaksipyöräisiä vaihtoehtoja (esimerkiksi Hase Trets- tai 
Tonicpouss-peräpyörät).

 Tandempyöristä löytyy erilaisia malleja ja kokoja. Markki-
noilla on jo noin kymmenvuotiaalle lapselle sopivia tandem-
pyöriä (esimerkiksi Dawes Duet Twin). Yhtenä vaihtoehtona on 
myös kaksipyöräinen nojatandem (esim. Hase Pino), josta löy-
tyy erilaisia säätövaihtoehtoja.

 Erityistandempyöriä löytyy eri valmistajilta (esimerkiksi Van 
Raam, Draisin ja Hoening). Niissä lapsi polkee avustajan edes-
sä, jolloin avustajan on helpompi tarkkailla lasta ja huomata, 
jos tämä esimerkiksi väsähtää matkalla. Erityistandempyörien 
yhtenä ominaisuutena on valita, pakottavatko polkimet jalat 
liikkeeseen, pyörivätkö polkimet apukuskin valitsemaa vauhtia 
vai polkevatko polkimet tyhjää. Näin pidemmän pyörälenkin 
aikana voidaan varmistaa se, että apukuskin jalat eivät väsy.

 Erityispyöriä voidaan varustella pyöräilijän tuentarpeen mu-
kaan poljintuilla, säärituilla, vartalotuilla ja erityisohjaustangoil-
la. Kevyimmät pyörät ovat kaksipyöräisiä, enemmän tukea tar-
vitsevat voivat käyttää kolmipyöräistä pyörää. Kaksipyöräiset 
tandemit ja polkupyörät sopivat vauhdikkaaseen pyöräilyyn 
erinomaisesti, mutta liikkeelle lähteminen saattaa olla haasta-

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

Pyöräillen pois pihasta

vaa. Kolmipyöräisellä pyörällä liikkeelle lähteminen ja pysähty-
minen on helpompaa ja sillä voi myös tarvittaessa ajaa vaikka 
kävelyvauhtia.

Kaikkein tukevimpia pyöriä ovat rinnakkain ajettavat pyö-
rät. Rinnakkain ajettavalla tandempyörällä polkiessa avustajan 
on helppo tarkkailla lasta ja kommunikoida hänen kanssaan 
myös muilla tavoilla kuin puhumalla. Toisaalta kannattaa ottaa 
huomioon pyörän iso koko ja se, että sekä kuljetus että säily-
tys vaativat tilaa. 

Sähköavusteisuus on tärkeä ominaisuus etenkin isoissa ja 
painavissa erityispolkupyörissä ja se helpottaa etenkin avus-
tajan urakkaa. Myös pyöräilijän, jonka lihasvoima ei riitä taval-
lisella polkupyörällä ajamiseen, kannattaa kokeilla sähköavus-
teista polkupyörää. 

Jos polkeminen ei syystä tai toisesta onnistu, avustettuun 
pyöräilyyn löytyy paljon ratkaisuja. Niihin voit tutustua Malik-
keen verkkosivuilla osoitteessa www.malike.fi. 

Kolmipyöräisessä erityis-
tandempyörässä lapsi 
istuu edessä.

Pyöräilijän ja avustajan pyörät voidaan kytkeä yhteen.
Peräpyörä mahdollistaa turvallisen pyöräilyn yhdessä lapsen 
kanssa.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: IIDA ELONEN

VAU:n Valtti-ohjelmassa pyritään auttamaan vammaisia ja 
erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria liikuntaharrastus-
ten pariin Valttien eli henkilökohtaisten ohjaajien avustuk-
sella. Valtit ovat pääasiassa liikunnan-, kasvatus-, kuntou-
tus- tai sosiaalialan opiskelijoita.

Kevään haussa Valtti-ohjelmaan haki 347 lasta ja nuor-
ta sekä 263 Valttia, joista muodostetaan alkukesän aikana 
pareja. Parinmuodostuksen päätteeksi Valtti-ohjelmaan tu-
lee valituksi noin 250 lasta ja nuorta, mikä on samaa suu-
ruusluokkaa kuin Valtti-ohjelman ensimmäisellä kierroksel-
la vuonna 2016.

– Maantieteellistä epäsuhtaa on jonkin verran: pääkau-
punkiseudulla ohjelmaan hakeneita lapsia on selkeästi 
enemmän kuin Valtteja, mutta Rovaniemellä ja Seinäjoella 
tilanne on toisinpäin, eli Valtteja on enemmän kuin lapsia, 
kertoo Valtti-ohjelmaa koordinoiva Nina Peltonen VAU:sta.

Valtti-ohjelma keskittyy parillekymmenelle paikkakunnal-
le, joissa on ohjelman yhteistyöoppilaitoksia. Vuoden 2016 
ohjelmaan nähden uusina paikkakuntina mukaan tulivat 
Seinäjoki, Mikkeli, Joensuu ja Hyvinkää.

Valttiohjelmaan hakeneista lapsista ja nuorista valtaosa, 
lähes kaksi kolmasosaa, oli poikia. Isolla osalla hakijoista on 
erilaisia itsestään huolehtimisen vaikeuksia sekä esimerkik-
si puheen tuottamisen ongelmia ja motorisia ongelmia.

Valttien ja ohjattavien yhteiset liikuntakokeilut alkavat 
syksyllä sen jälkeen, kun Valtit ovat tutustuneet ohjattaviin-
sa ja laatineet sen pohjalta liikuntakokeilusuunnitelman. 

Vuoden 2016 Valtti-ohjelman tulokset olivat positiivisia. 
Palautteen perusteella kokeilujaksot läpikäyneistä lapsis-

Venla ja Iida olivat yksi vuoden 2016 Valtti-ohjelman lapsi ja 
Valtti -pareista.

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä, keskiviikkona 11. loka-
kuuta 2017 järjestetään kaksi erityisesti tytöille suunnat-
tua Tyttöjen Tie Tähtiin -kokeilutapahtumaa, joissa voi tu-
tustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin ja löytämään 
oman juttunsa. Tapahtumat järjestetään pääkaupunkiseu-
dulla (paikka tarkentuu lähempänä) ja Lapin urheiluopistol-
la Rovaniemellä klo 17.00–20.00.

Pääkaupunkiseudun tapahtumassa ovat mukana mm. 
cheerleading, pyörätuolikoripallo, kepparirata ja taekwon-
do. Lisäksi on luvassa kaikille soveltuva katutanssihaas-
te! Rovaniemen tapahtumassa pääsee esimerkiksi keilaa-
maan, pelaamaan sokkopingistä ja kiipeilemään.

Tyttöjen Tie Tähtiin -tapahtumat 11.10.
Mukana tapahtumissa on tsemppaamassa eri lajien me-

nestyneitä vammaisurheilijatyttöjä ja -naisia. Pääkaupunki-
seudulla mm. ratakelaaja Amanda Kotaja ja pyörätuoliko-
rispelaaja Kia-Sofia Kivelä ja Rovaniemellä kelkkahiihtäjä 
Sini Pyy.

Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Vammaisurhei-
lu ja -liikunta VAU:n järjestämät tapahtumat ovat maksutto-
mia ja avoimia kaikille itsensä tytöksi mieltäville. Tule mu-
kaan ja tuo kaverit ja sisarukset myös!

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

Valtti-ohjelmaan
lähes 350 hakijaa

ta ja nuorista 54 prosenttia löysi liikuntaharrastuksen ja  
61 prosentilla liikkuminen lisääntyi. Lisäksi perheet saivat 
ideoita ja rohkaisua liikunnan harrastamiseen.

Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi ja Nina Peltonen, 
puh. 050 400 1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi
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Kolumni
MINJA SURVONEN 

on 17-vuotias näkövammainen nuori, 
joka osallistui vuonna 2016 VAU:n Valtti-ohjelmaan.

Tanssi jatkuu

T
oivottavasti moni tietää liikunnan olevan par-
haimmillaan todella hauskaa. Tiedän sen itsekin, 
mutta siitä huolimatta olin vuosi sitten jälleen 
vailla säännöllistä liikuntaharrastusta. Ratsas-
tus, judo, jooga ja muut harrastamani lajit kuu-

luivat menneisyyteen. Huomasin olevani tilanteessa, jossa 
liikuntani oli vain epäsäännöllistä lenkkeilyä. Oli aika etsiä 
uusi laji.

Samoihin aikoihin kuulin VAU:n Valtti-ohjelmasta. Päätin 
hakea mukaan toivoen, että liikuntaharrastus löytyisi hel-
pommin, kun lajia ei tarvitsisi etsiä ja kokeilla yksin. Onneksi 
hain mukaan, sillä ilman Valttia uusi liikuntaharrastus olisi 
mahdollisesti vieläkin vain haave. Nyt haave on toteutunut 
ja liikuntahaikailun sijaan pyörähtelen tanssilattialla. Nykyi-
nen tanssiharrastukseni on ehdottomasti Valtti-ohjelman 
suurin anti.

Kokemuksieni mukaan onnistunut integraatio on positiivi-
nen asia. Nyt se oli edessä näkevien paritanssiryhmässä, 
mutta etukäteen mietin, ymmärränkö visuaalista ohjausta 
ja pääsenkö mukaan liikuntaporukkaan. Esimerkiksi nämä 
mietteet eivät kadonneet mihinkään. Tanssitunnille meno 

oli kuitenkin mukavampaa Valtin kanssa, sillä omatoimise-
na kokeiluna homma olisi voinut jäädä kesken sopivaa ryh-
mää etsiessä, enkä välttämättä olisi pitkiin aikoihin sopinut 
tanssitunnille menosta vapaa-ajan avustajan kanssa. Laji-
kokeilu siis helpottui huomattavasti.

Lajikokeilujen aikana havahduin pohtimaan omia asentei-
tani. Helposti käy niin, että omaa pärjäämistä tulee mietit-
tyä liikaakin, kun laji, liikunnan ohjaaja tai ryhmä vaihtuu. 
Valtin myötä suhtaudun uusiin liikuntakokeiluihin hieman 
rennommin: kokeilu on vain kokeilu, ja pieni sählääminen 
on sallittua. Ensimmäisten tanssituntien jälkeen uuden op-
piminen helpottui, alkujännitys hälveni, ohjaaja kehittyi sa-
nallisessa ohjauksessa ja muu ryhmä oppi paremmin huo-
mioimaan sokeuteni.

Pelkkä kiinnostus ja satunnaiset kerrat tanssilattialla eivät 
riittäneet. Siksi olenkin todella iloinen, että Valtti-ohjelman 
myötä menin ihan oikeasti tanssitunnille enkä vain suunni-
tellut meneväni. Tällä hetkellä odotan tulevia tanssikertoja, 
joihin kuuluu niin onnistumisia kuin haasteitakin. Tiedän, 
etteivät haasteet ole ylipääsemättömiä esteitä. Niidenkin 
jälkeen tanssi jatkuu.
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Katsaus kunto- ja harrasteliikunnan ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoihin.

Kuntoillen

J
ari Mikolan juoksuharrastus 
alkoi vähän sattumalta. Vuon-
na 2010 Mikoloiden lapsi oli 
2-vuotias ja hänellä oli tapa-
na käydä nappaamassa tava-

roita sieltä täältä ja laittaa jokin toinen 
tavara tilalle.

Näkövammainen Mikola tapasi käy-
dä kuntosalilla polkemassa kunto-
pyörää, mutta eräänä kertana salille 
päästyään hän huomasi jälkikasvun 
tehneen tepposen: kassissa oli yksi 
oma kenkä ja yksi vaimon kenkä.

– En voinut sukkasiltaan mennä pol-
kemaan, joten päätin kokeilla juoksu-
mattoa, vaikken yhtään pitänyt juok-
semisesta, eikä sitäkään olisi saanut 
tehdä ilman kenkiä. Ajattelin, että hölk-
käilen siinä vartin, mutta se venähtikin 

Juoksukärpäsen puremat
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: ANNA MATERO

kolmeksi vartiksi, Mikola kertoo.
Juoksukärpänen puraisi, ja seuraa-

vana vuonna järvenpääläinen juoksi jo 
ensimmäisen puolimaratoninsa.

Samana vuonna juoksuharrastuk-
sen aloitti myös Tuusulan Jokelasta tu-
leva heikkonäköinen Janne Matero. 
Hänellä motiivina juoksemisen aloitta-
miselle oli painonpudotus.

– Takana oli muutama vuosi kunto-
saliharjoittelua, joka oli nostanut pai-
non parhaimmillaan yli 110 kilon, eikä 
kyse ollut pelkästään lihasmassasta. 
Kun muutaman viikon jälkeen jaksoin 
jo juosta kymmenen kilometriä koh-
tuudella, alkoi siintää tavoite ensim-
mäisestä puolimaratonista, sanoo Ma-
tero, joka juoksi debyytissään Forssan 
Suvi-illan puolimaratonin kesäkuussa 
2010 alle kahteen tuntiin.

Nyt Mikola ja Matero ovat erittäin 
aktiivisia juoksunharrastajia ja juoksu-
tapahtumien kävijöitä. Sokea Mikola 
tarvitsee avukseen oppaan niin mas-
satapahtumiin kuin treenilenkeillekin. 
Valoisana aikana suhteellisen lähellä 
asuva Matero voi toimia lenkeillä Mi-
kolan apuna, ja miehet juoksevatkin 
yhdessä usein.

– Juoksutapahtumissa minulla on ol-
lut usein oppaana ultrajuoksija Juha 
Hietanen. Sen lisäksi olen etsinyt op-
paita juoksufoorumi.fi -keskustelu-
palstalta ja Facebookin Kestävyyttä 
pintakaasulla 24/7 -ryhmästä. Oppaat-

han voivat saada pientä korvaustakin 
henkilökohtaisena avustajana toimi-
misesta, Mikola toteaa.

Suomalaiset näkövammaiset kestä-
vyysjuoksijat ovat hyvin tietoisia siitä, 
mitkä juoksutapahtumat soveltuvat 
parhaiten näkövammaisille osallistujil-
le. Ruuhkaiset massatapahtumat ovat 
hankalia, mutta toisaalta jos osallistu-
jia on hyvin vähän, on eksymisen vaa-
ra suurempi. Tähän vaikuttaa luonnol-
lisesti myös reitin selkeys. Syyskuun 
alussa juostava Tallinnan maraton saa 
kiitosta niin Mikolalta kuin Materolta 
ja sinne molemmat ovat tänäkin vuon-
na osallistumassa.

– Tallinnan maratonilla on turvallis-
ta juosta myös heikosti näkevänä, po-
rukkaa on sopivasti paljon. Reitti kul-
kee isoja teitä ja se suljetaan muulta 
liikenteeltä, Matero sanoo.

Matero ja Mikola osallistuivat ke-
väällä ensimmäistä kertaa järjestet-
tyyn VAU:n kestävyyskouluun, jossa 
ohjaajana toimi kestävyysjuoksuval-
mentaja Janne Keränen.

– Sokkona, kun ei pysty videolta kat-
somaan mallia juoksutekniikkaan tai 
näkemään omaa juoksemistaan, niin 
ammattilaisen vinkeistä oli kovasti 
hyötyä. Näitä soisi järjestettävän lisää-
kin, ja vähemmän harrastaneetkin us-
kaltavat kyllä osallistua, jokaiselle on 
tarjolla oman tasonsa mukaista teke-
mistä ja ohjausta, Mikola totesi..

Info

Päivänvalossa ja tutulla reitillä heikko-
näköinen Janne Matero (vas.) voi toimia 
oppaana sokealle Jari Mikolalle.

Opas näkövammaisjuoksuun
Lapin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelija Hannah Lumila 
laati opinnäytetyönään näkövammaisjuoksuoppaan, joka löytyy osoit-
teesta: www.vammaisurheilu.fi/liikunta-ja-urheilu/lajit/yleisurheilu
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Kuntoillen

Y
livieskan kaupungin liikunnanohjaaja Mervi Ju-
tila on helpottunut. Vammaisille ja erityistä tu-
kea tarvitseville henkilöille suunnattu Sinä pystyt 
-tapahtuma on sujunut yli odotusten ja osallis-
tujia on Jutilan laskujen mukaan ollut satakunta.

– Olen niin kiitollinen. Suoraan sanottuna pelotti, etteivät 
ihmiset löytäisi paikalle, kun tämä järjestettiin nyt ensim-
mäistä kertaa, Jutila totesi.

Jutila kiitteli paikallista radioasemaa Pookia, joka teki ta-
pahtumasta ennakkojutun paria päivää ennen tapahtumaa. 
Paikalle löysi osallistujia mm. Haapajärveltä ja Oulaisista.

Sinä pystyt -tapahtuma järjestettiin huhtikuun lopulla Yli-
vieskan liikuntakeskuksessa. Tarjolla oli mm. keilailua, am-
muntaa, bocciaa, sisäcurlingia, maalipalloa, jättikuutiota ja 
kanalinkoa. VAU:n alueellinen yhteyshenkilö Sari Kuivas 
Oulusta oli mukana järjestämässä tapahtumaa ja Invapal-
velut Oy esitteli tuotteitaan, kuten matkamopoa ja auton 
apuvälineitä.

Ylivieskan 
Sinä pystyt -tapahtuma 
onnistui yli odotusten

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: SANNA SORVISTO

Ylivieskan liikuntakeskuksessa pääsi kokeilemaan 
mm. sisäcurlingia.

– Yhden perheen kehitysvammainen poika innostui niin 
kovasti keilailusta, että he varasivat saman tien vuoron kei-
lahallista. Ajattelin, että vau, mehän on onnistuttu, Jutila sa-
noi.

– Yksi avain tapahtuman sujumiseen oli se, että käytän-
nössä kaikilla pisteillä oli vertaisohjaajia mukana. Se madal-
si ihmisten kynnystä tulla kokeilemaan, hän jatkoi.

Mervi Jutila vastaa noin 15 000 asukkaan Ylivieskan eri-
tyisryhmien liikunnasta yhdessä Tarja Linnalan kanssa. 
Linnalalla on itsellään MS-tauti, ja hän vetää viikoittaista 
pyörätuolitanssiryhmää ja allaskävelyryhmää. Lisäksi mm. 
mielenterveyskuntoutujille on oma vesijumpparyhmänsä.

– Kesäisin meillä on perinteisesti kehitysvammaisten 
sporttiviikko, joka on ollut hyvin suosittu, Jutila kertoi.

Sinä pystyt -tapahtuman hyvä onnistuminen antaa Yli-
vieskan erityisliikunnasta vastaaville uskoa siihen, että vas-
taavia tapahtumia ja ehkä uusia ryhmiäkin kannattaa jär-
jestää jatkossakin..

Ainakin yksi kehitysvammainen henkilö taisi löytää Sinä pystyt 
-tapahtumasta itselleen uuden harrastuksen keilailusta.
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Kuntoillen

– Meillä on ollut Asahi-nimistä terveysliikuntaa, joka on 
eräänlaista joogaa, ja Sambicia, joka on tanssimista. Meil-
lä on myös ollut kaupungin myöntämä uintivuoro Tapiolan 
uimahallilla, mutta se on nyt remontissa, joten siellä ei ole 
voitu käydä hetkeen, Tarkiainen kertoo. 

ESPIN ry päätti hakea mukaan KEHU-hankkeeseen saa-
dakseen uusia ideoita tekemiseen ja liikuntaan. Myös pa-
rempaa tiedottamista erilaisista liikuntaharrastusmahdolli-
suuksista toivottiin: 

– Tahdoimme saada uusia, innovatiivisia ideoita, millä 
saada ihmisiä enemmän liikkeelle, Pohdimme, että mik-
si ihmiset eivät liiku enemmän. Haluaisimme saada enem-
män ihmisiä mukaan toimintaamme. Halusimme löytää li-
sää ratkaisuja ihmisten osallistumattomuuteen, Tarkiainen 
valaisee. 

 ESPIN ry:llä on tällä hetkellä toimintaa joka viikko Lep-
pävaarassa sijaitsevalla Ruusutorpan koululla. Jäsentiedo-
te ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Koska yhdistyksen tunnit 
ovat koulun tiloissa, tunteja on koulun aukiolojen mukaan. 

Espoon Invalidit toivoo 
KEHU-hankkeesta apua 

ihmisten aktivointiin
Aija Tarkiainen on Espoon Invalidit ESPIN ry:n varapuheenjohtaja 

sekä virkistys- ja vertaistukitoimintavastaava. Hän kertoo yhdistyksen 
liikuntatoiminnasta sekä syistä miksi yhdistys päätti hakeutua vuonna 2016 
alkaneeseen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n jäsenyhdistysten 

liikuntatoiminnan kehittämishankkeeseen (KEHU).

TEKSTI: MIKAEL KIVIMÄKI KUVA: ESPIN RY

Liikuntatoiminnan 
kehittämisohjelma KEHU
Liikuntatoiminnan kehittämisohjelma KEHU on VAU:n 
jäsenyhdistysten ja -seurojen liikuntatoiminnan ke-
hittämisohjelma. Se on tarkoitettu yhdistyksille/seu-
roille, jotka haluavat uudistaa tai lisätä omaa liikunta-
tarjontaansa. Kehittämisohjelmassa arvioidaan omaa 
nykyistä toimintaa sekä suunnitellaan ja lähdetään 
toteuttamaan uutta toimintaa. Hakuaika päättyy hei-
näkuun lopussa. 
Lisätiedot ja hakulomake: www.vammaisurheilu.fi

Info

Tunteja vetävät palkatut ammattilaisohjaajat. 
Tarkianen haluaisi VAU:n tarjoavan ESPIN ry:lle mahdolli-

sesti lisää viestintäkanavia.
– Haluaisimme saada tietoa kulkemaan sujuvammin ja 

isommalle yleisölle. Se on meidän yhdistyksellä isoimpana 
toiveena tällä hetkellä. Toimintamme sopii kaikille, myös 
niille, joilla ei ole mitään vammaa. Kävimme tammikuussa 
KEHU-hankkeen palaverissa asioita hyvin lävitse.

– Suurin haaste meille tällä hetkellä ovat matkat liikunta-
harrastuspaikkoihin. Ihmiset käyttävät yleensä kuljetuspal-
veluja päästäkseen harrastuspaikkoihin, ja fakta on se, ettei 
ihmisillä ole tarpeeksi matkoja kuukaudessa päästäkseen 
hoitamaan sekä arkiset asiat että harrastamaan liikuntaa. 
Tällä hetkellä ihmisillä on yhdeksän edestakaista matkaa 
kuukaudessa, ja ei se millään riitä kaiken tarpeellisen hoi-
tamiseen. Kun matkoja on noin rajoitetusti, liikunnan har-
rastaminen jää helposti toissijaiseksi. Tarvitsemme myös 
enemmän esteettömiä liikuntapaikkoja ja -tiloja, oli kysees-
sä sitten koulu tai kuntosali, Aija Tarkiainen kertoo. .
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Info
SOLIA ja 
Startti-stipendi
Lisätiedot Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA:sta: 
www.vammaisurheilu.fi/
palvelut/solia

Lisätiedot Startti-stipendistä: 
www.vammaisurheilu.fi

Kuntoillen

N
äräsen, 38, CP-vamma 
on aika ajoin vaikeutta-
nut sopivan ja mielei-
sen liikuntamuodon löy-
tämistä, mutta ratsastus 

ja pyöräily ovat molemmat lähellä sy-
däntä.

Ennen Startti-stipendin saamista 
Näränen oli vuokrannut nojapyörän 
useaan otteeseen VAU:n alaisuudessa 
toimivalta Soveltavan liikunnan apu-
välinetoiminnalta (SOLIA), joka vuok-
raa urheilun ja liikunnan apuvälineitä.

– Ennen vanhaan, kun vielä asuin 
maaseudulla, minulla oli ihan taval-
linen kolmipyörä, sellainen erikois-
pyörä, jossa oli teleskooppiapurat-
taat. Maaseudulla pyörä toimi hyvin, 
kun oli tasaisempi maaperä. Kun tulin 
kaupunkiin, kadut olivat kapeampia ja 
epätasaisempia ja kaaduin sillä pyö-
rällä melko ikävästi pariin otteeseen. 
Siihen pyöräily loppui pitkäksi aikaa, 
Näränen kertoo.

Iän myötä Näräsen kävely on muut-
tunut hiukan vaikeammaksi, ja muu-
tama vuosi sitten hän kaatui pahasti 
ja mursi kätensä. Tämän seuraukse-
na fysioterapeutti alkoi miettiä, josko 
Näräselle löytyisi jokin kävelemistä pa-
rempi liikuntamuoto.

– Olin jo aiemmin nähnyt SOLIA:n 
sivuilta nojapyöriä, mutta fysiotera-
peutin ehdotus toimi kimmokkeena 
sille, että sain aikaiseksi vuokrata no-
japyörän ensimmäisen kerran. Vaih-
doin siis lenkkeilyn pyöräilyyn, ja olen 
kahden vuoden ajan vuokrannut noja-
pyörää SOLIA:lta.

Startti-stipendin mahdollisuudes-
ta Näränen kuuli ystävältään, joka oli 
ollut mukana nuorten paralympiaryh-
mässä.

– Olin jo aiemmin kertonut hänelle, 
että haluaisin ostaa oman nojapyörän, 

SOLIA ja Startti-stipendi
tukevat nojapyöräilyharrastusta

Espoolainen Eeva-Liisa Näränen vuokrasi useaan kertaan nojapyörän 
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:lta. Nyt hän on hankkimassa 

omaa nojapyörää VAU:n ja Tukilinja-lehden Startti-stipendin tuella.

TEKSTI JA KUVA: MIKAEL KIVIMÄKI

mutta ne ovat todella kalliita. Ystäväni 
vihjasi minulle Startti-stipendistä, kos-
ka tiesi stipendin olevan nimenomaan 
urheiluvälineitä varten.

Koko nojapyörän hintaa Startti-sti-
pendi ei kata, mutta on kuitenkin hyvä 
tuki isoon hankintaan.

– Nojapyöräilyssä yksi suurimpia ta-
voitteitani on aktiivinen lenkkeily. En 
voi käydä mieheni kanssa pitkillä kä-
velylenkeillä, mutta nojapyörän kans-
sa voimme käydä pyöräilemässä yh-
dessä. Tätä kautta saamme yhteisen 
ulkoiluharrastuksen. Yksi tavoitteista 
on myös paratriathlonin harjoittelu.

– Parasta pyöräilyssä on vauhti. Hie-
noa on myös se, että oma toiminta-
säde ja liikkuma-alue on paljon suu-
rempi, sellaiset 10–15 kilometriä, 
verrattuna siihen kilometriin tai kah-
teen, jos kulkee jalan..

Eeva-Liisa Näränen.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Oli aika, jolloin erityisliikuntaa koordinoitiin opetus- ja kulttuuri-
ministeriöstä käsin. Erityisliikunta-sanan rinnalla puhutaan nyt so-
veltavasta liikunnasta, jota koordinoidaan yhteisissä verkostoissa. 
Liikuntatieteellisen Seuran vuosittain järjestämään Soveltavan lii-
kunnan kouluttajatapaamiseen toukokuussa Pajulahdessa osallis-
tui noin 50 kouluttajaa ja oppilaitosten lehtoria.

VAU:n alueelliset yhteyshenkilöt Jarno Saapunki Rovaniemeltä 
ja Maarit Kaari Kauhajoelta olivat kouluttajatapaamisen ensiker-
talaisia. Heidät motivoi mukaan halu tavata muita erityisliikunnan 
kouluttajia ja keskustella ajankohtaisista asioista.

Molemmat olivat tyytyväisiä päivän antiin. Ohjelma oli hyvä yh-
distelmä teoriaa ja käytäntöä. Facebook-mainonta oli purrut ja 
mukana oli useita vasta-alkajia. Parhaimmillaan hiljainen tieto siir-
tyy tällaisissa tilaisuuksissa konkareilta nuoremmille. Toisaalta ko-
keneet ammattilaiset tarvitsevat keskinäistä sparrausta ja opetuk-
sen ideoiden jakamista.

Kouluttajilla on yhteinen huoli opetuksen resurssien vähyydestä 
ja inkluusion muutoksen haasteista. Ratkaisuksi ehdotettiin vink-
kien ja ideoiden jakamista sosiaalisen median kautta. Esimerkik-
si soveltavan liikunnanopetuksen Facebook-sivut on otettu hyvin 
vastaan.

 Jukka Vetoniemen (Valteri) esittelemä Action Track -mo-
biilisovellus sai kouluttajat liikkeelle. Pajulahden ympä-
ristöön oli sijoitettu digitaalisia gps-rasteja, joissa oli teh-
täviä. Kuvassa VAU:n Jarno Saapunki ja Maarit Kaari.

TEKSTI JA KUVA: AIJA SAARI

Huoli resursseista ja inkluusiosta, 
mahdollisuuksina some ja digi

Kuntokuu on VAU:n järjestämä harrasteliikuntakampanja, johon jo-
kainen voi osallistua liikunnan tasosta riippumatta. Kuntokuu jär-
jestetään kahdesti vuodessa: helmi- ja syyskuussa. Kuntokuun tar-
koituksena on kannustaa ihmisiä liikkumaan, yksin tai porukassa, ja 
seuraamaan omaa liikkumistaan.

Kuukauden ajan osallistujat täyttävät kuntokorttia, johon merki-
tään omat liikuntasuorituksensa. Paperisia kuntokortteja voi tilata 
yhdistyksittäin VAU:sta tai tulostaa niitä osoitteesta www.kuntokuu.
fi. Samalla sivulla voi myös rekisteröityä sähköisen e-kuntokortin 
käyttäjäksi, jolloin liikuntasuorituksien merkitsemiseen ei tarvitse 
paperista kuntokorttia.

Kuntokuun päätyttyä paperiset kuntokortit palautetaan VAU:lle 
joko kootusti yhdistyksittäin tai suoraan VAU:n toimistolle lähet-
tämällä (Tiina Siivonen, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, 
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki). Palauttamalla kuntokortin 
osallistut Kuntokuu-arvontaan, jossa on jaossa tuotepalkintoja.  
E-kuntokortin käyttäjät osallistuvat arvontaan automaattisesti.

Lisätiedot: www.kuntokuu.fi ja Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, puh. 040 833 4869

Seinäjoen Urheilutalolla järjestetään iso soveltavan 
liikunnan tapahtuma keskiviikkona 23. elokuuta 
2017 osana Suomi 100 – Unelmien liikuntavuosi 
-teemakokonaisuutta. Tapahtuman kohderyhmä-
nä ovat erityisryhmät. Esillä on erilaisia sovellettu-
ja liikuntalajeja ja tapahtumassa esitellään sovelta-
van liikunnan mahdollisuuksia Seinäjoen alueella. 
Esittelijöinä ovat niin yhdistykset, kaupunki kuin 
urheiluseuratkin. Päivän aikana järjestetään yhdis-
tysfoorumi, Sporttitori kokeilumahdollisuuksineen 
sekä Valmentajana vammaisurheilussa -seminaari. 
Mukana tapahtumassa ovat Seinäjoen kaupungin 
liikuntapalvelut, VAU ja Soveltavan liikunnan apu-
välinetoiminta SOLIA.

Lisätiedot: Seinäjoen kaupungin erityisliikunnan 
koordinaattori Sarika Kivimäki, puh. 040 7748 286, 
sarika.kivimaki@seinajoki.fi 

Syyskuu on 
Kuntokuu

Soveltavan 
liikunnan päivä 
Seinäjoella 23.8.
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Ett glatt skratt ljuder i kapp med bra-
siliansk musik, då en grupp ungdomar 
gungar, hoppar och sparkar på Respe-
ite Capoeira -Academias lektion. Med 
tindrande ögon gör alla vad de förmår 
och klarar av.

I drygt ett års tid har man i Villman-
strand erbjudit möjligheter också för 
personer med utvecklingsstörning att 
utöva fartfylld och rent av akrobatisk 
capoeira. Gruppen leds av Mestre 
Gharronne Silva, proffs inom grenen.

– Jag tycker att capoeira hjälper dem 
att leva bättre. Jag kan inte förvänta 
mig att de ska slå snabba volter eller 
göra andra konster. Det är inte heller 
meningen. Reflexerna, balansen och 
tron på sig själv utvecklas ändå.

Efter en trekvartstimmes träning 
kommer fem ivriga deltagare till 
gruppintervjun: Ainomaaria, Helmi, 
Sofia, Inka och Toni. De hör till stam-
gänget som har gått på träningar re-
dan i över ett års tid.

Den här gången klättrade och hop-
pade gruppdeltagarna på mattytor, 

Vandabon Elias ”Elvido” Enroths kar-
riär har ett uppsving i fråga om såväl 
musik som rullstolsrugby.

Fram till fredagen den 9 maj 2014 
var Elias Enroth en motionsintresse-
rad ung man, som tyckte mycket om 
rap musik. Tre år senare, tre år sedan 
olycksfallet i hemmet och tetraplegin 
som var en följd av en felbehandling 
han råkade ut för, är han fortfarande 
en motionsintresserad ung man, som 
tycker mycket om rap musik.

Det vore fel att påstå att mycket inte 
har förändrats i Enroths liv. I praktiken 
har Enroths hela liv definitivt föränd-
rats till något helt annat. Men musi-
ken och idrotten är något som har gett 
kontinuitet i hans liv.

Innan Enroth fick sin funktionsned-
sättning spelade han fotboll, lyssna-
de på rap och sysslade med freestyle 

(=improvisatorisk rap, red. anm.) till-
sammans med sina vänner i hemtrak-
terna i Fagersta i östra Vanda.

Genast efter det han fått sin funk-
tionsnedsättning kändes livet mycket 
tungt, men efter en kort tid beslöt han 
sig för att fortsätta med sitt musikintres-
se. Nu har han redan många spelningar 
bakom sig och låtar som han har gett ut.

– Jag tänkte som så, att om jag själv 
kunde röra mig självständigt och såg 
en rappande typ i rullstol, skulle jag 
nog lyfta på hatten och tänka snyggt 
gjort, säger 23-årige Enroth.

Enroth är från sin mammas sida 
svenskspråkig och studerar vid Yrkein-
stitutet Prakticum till försäljare av bil-
reservdelar. Rapspråket är ändå finska.

– Det känns svårare att rappa på 
svenska, men i något skede ska jag 
kanske pröva på det också, konstate-

rar Enroth.
På våren gjorde Enroth sitt genom-

brott i den nationella rullstolsrugbye-
liten och vann FM-brons i spelskjortan 
för Helsingforslaget Roosters B-lag.

Med sina 212 mål var Enroth den tred-
je bästa i FM-seriens målbörs efter land-
skapsveteranerna Mauri Vironmäki 
(390) och Jukka Parviainen (244).

I rullstolsrugbygäng är ålderssprid-
ningen stor, och de äldre spelarna 
brukar komma med lite skämtsamma 
kommentarer om rap musikens ställ-
ning bland ”riktig” musik. I huvudsak 
har man ändå förhållit sig mycket upp-
muntrande till den rappande rugbys-
pelaren.

– Nu har jag blivit ombedd att rap-
pa lite innan hela gänget ropar Roos-
ters före spelets början, säger Enroth 
med ett flin.

Glädje och skicklighet med capoeira

Rap och rugby

de sparkade och slog kullerbyttor och 
gjorde andra capoeirarörelser, alla på 
sitt eget sätt, under ledning av lära-
rens uppmuntrande instruktioner.

– Verkligt bra träning och lätta rö-
relser. Och så får man ju vara tillsam-
mans med flickorna, jag är en sån där 
Casanova, myser Toni.
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Ronja Oja närmar sig längdhopps-
plankan modigt, trots att hon inte ser 
något. Att börja med längdhopp är för 
en blind person bokstavligen ett hopp 
ut i det okända.

– För en person med synskada är 
längdhopp en extrem gren. Därför gil-
lar jag säkert också längdhopp, jag har 
alltid varit lite av en galenpanna, säger 
24-åriga Oja, som också åker bland an-
nat rullskridskor och sparkcykel, trots 
att hon inte ser något.

I längdhopp för synskadade visar 
vägledaren med en klapp på plankan 
riktningen för hopparen som tar fart. 
Då hopparen närmar sig plankan väjer 
vägledaren och ger plats åt hopparen. 
Som Ronja Ojas vägledare har sedan 
2013 verkat hennes bror Jesper Oja.

– Honom har jag bäst kunnat en-
gagera i det här jobbet. Mina tidigare 

Ronja Våghals
vägledare har börjat studera på olika 
håll i Finland, säger Oja som kommer 
från Tusby.

Oja hade från födseln svag syn, men 
hon visste redan som liten att hon 
hade en framskridande sjukdom. I nå-
got skede skulle hon i praktiken förlo-
ra sin syn helt och hållet. Då Oja ännu 
hade synförmåga kvar hann hon prö-
va på bland annat konståkning och 
dykning. Hon hade också velat bör-
ja spela fotboll, men då sade hennes 
mamma stopp.

Ojas förlorade snabbt sin syn då 
hon var 11 år.

– Jag kunde förbereda mig på det. 
Jag hade bland annat lärt mig punkt-
skrift. För min egen del upplevde jag 
säkert som den största tragedin att jag 
inte längre kunde slutföra Playstation-
spelet Harry Potter, som jag fått i jul-

klapp, skrattar Oja.
År 2005 ordnades VM-tävlingar i fri-

idrott i Helsingfors. Som demonstra-
tionssport visades där 100 meters löp-
ning för blinda, som den då endast 
13 år gamla Oja deltog i, trots att hon 
i det skedet ännu inte aktivt utövade 
friidrott.

– Det gick tydligen så pass bra, att 
man efteråt uppmanade mig att bör-
ja med friidrott. Ändå tog det ett par 
år innan jag tog kontakt med Tuusu-
lanjärven Urheilijat, berättar Oja, som 
numera representerar Helsingin Kisa-
Veikot.

Nu har Oja fyra EM-medaljer (1 sil-
ver, 3 brons) i längdhopp och i 100 och 
200 meter. I fjol gjorde Oja sin debut i 
de paralympiska spelen. I Rio kom hon 
på 9:e plats i längdhopp och på 13:e 
plats i 100 meter.
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU on valtakunnallinen urheilu- ja 
liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja ke-
hitysvammaisille sekä elinsiirron saa-
neille ja dialyysissä oleville henkilöille. 
VAU saa toimintaansa tukea opetus- ja 
kulttuuriministeriön jakamista veikka-
usvoittovaroista. 

VAU toimii vammaisten ja erityistä 
tukea tarvitsevien henkilöiden edun-
valvojana kilpaurheilussa ja harraste-
liikunnassa, mm. harrastamisolosuh-
teita edistäen.

VAU:lla on 246 jäsenyhdistystä ja 
-seuraa. Valtaosa jäsenistä on paikal-
lisia vammaisyhdistyksiä, mutta yhä 
enenevissä määrin jäseninä on myös 
urheiluseuroja, joilla on vammaisur-
heilu- tai erityisryhmätoimintaa.

Vammaisurheilun lajeja on viimei-
sen kahden vuosikymmenen aika-
na integroitu yleisten lajiliittojen alai-
suuteen. Tällä hetkellä VAU toimii 
lajiliittona näkövammaisten ampu-
maurheilussa, bocciassa, istumalento-
pallossa, cp-jalkapallossa, keilailussa, 
kelkkajääkiekossa, maalipallossa, pyö-
rätuolirugbyssa, sokkopingiksessä, nä-
kövammaisten shakissa, sähköpyörä-
tuolisalibandyssa sekä voimanostossa. 
Osa näistäkin lajeista tulee lähivuosina 
integroitumaan yleiseen lajiliittoon.

VAU vastaa vammaisurheilijan po-
lun alkupäästä, eli lasten ja nuorten ur-
heilusta ja liikunnasta sekä aikuisena 

Evo Activation 
-käsipainoja jäsenhintaan

vammautuneiden henkilöiden saatta-
misesta urheilun ja liikunnan pariin yh-
teistyössä lajiliittojen ja Suomen Para-
lympiakomitean kanssa. Muiltakin osin 
VAU toimii lajiliittojen kehityskumppani-
na vammaisurheiluun liittyvissä asioissa.

Kehitysvammaisten urheilutoimintaa 
koordinoiva Special Olympics Finland on 
osa VAU:n toimintaa. VAU vastaa myös 
elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevi-
en urheilutoiminnasta Suomessa.

VAU koordinoi vammaisurheilun ja 
-liikunnan ohjaajakoulutusta sekä Sher-
borne-liikunnan koulutuksia. VAU:n 
koordinointivastuulla on myös kunti-
en erityisliikunnan verkosto. VAU:n alai-
suudessa toimii STEA:n rahoittama So-
veltavan liikunnan apuvälinetoiminta 
SOLIA, joka vuokraa vammaisurheilun 
ja -liikunnan apuvälineitä. VAU ylläpitää 
liikuntapaikkojen esteettömyyskartoit-
tajien verkostoa.

Bocciapalloja 
alennettuun 
hintaan
Uusi iso satsi Boccia Su-
perior Rio 2016 -sisäboc-
ciapalloja on saapunut 
VAU:n toimistolle ja niitä 
pystytään nyt myymään 
entistä edullisempaan 
hintaan! Setti sisältää 
6+6 palloa sekä maalipallon. Hinta VAU:n jäsenille 250 eu-
roa ja muille 300 euroa. Hinta sisältää toimituskulut. Tilauk-
set: Anu Boman, anu.boman@vammaisurheilu.fi, puh. 044 
361 3322.

VAU ja suomalainen 
hyvinvointialan yritys 
Evo Activation Oy ovat 
solmineet yhteistyö-
sopimuksen. Evo Ac-
tivation Oy valmistaa 
helppokäyttöisiä Evo-
aktivointipainoja, jot-
ka sopivat myös käyt-

Mitä VAU tekee?

täjille, joiden puristusvoima on heikentynyt. VAU:n jäsenet 
voivat tilata painosetin (2 käsipainoa + lihasaktivointiopas) 
jäsenhintaan 45 euroa (sis. toimituskulut). Tilaukset: Anu Bo-
man, anu.boman@vammaisurheilu.fi, puh. 044 361 3322.
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh. 044 752 9360 • 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

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

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

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

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

Jukka Lahti
lajikoordinaattori
(31.7. saakka)
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

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu
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KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA
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 
mittatikut mukaan.

RUUSKALA-BOCCIA (HENK.KOHT., PARI) 
Eläkeliiton Ylistaron yhdistys järjestää avoimet bocciakilpailut 
perjantaina 21. heinäkuuta 2017 klo 9.00 alkaen Ylistaron pe-
säpallokentällä (hiekkatekonurmi) osoitteessa Ruuskalantie 62, 
61400 Ylistaro.
Sarjat: Yleinen pari, naiset pari, luokat 1–3 henkilökohtainen 
(hyvityspisteet käytössä).
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, 10 euroa/henkilö EL-Ylista-
ron yhdistyksen tilille FI18 5532 0440 0038 59
Ilmoittautumiset 18.7. mennessä: vilhoorava@gmail.com, 
puh. 050 492 1163 tai puh. 040 5686 343 (Lammi).
Omat pallot ja mittatikut mukaan. Kilpailupaikalla puffetti: mak-
karaa, voileipää, pullaa, kahvia, juomaa. Arpajaiset.

BOCCIAN ULKOKENTTIEN SM-KILPAILUT 
Vaasanseudun Invalidit ry järjestää boccian ulkokenttien SM-kil-
pailut 4.–6. elokuuta 2017 Vaasassa, Hietalahden pesäpallos-
tadionilla (Sanmarkinkatu, 65100 Vaasa). Perjantaina 4.8. henki-
lökohtainen kilpailu klo 9.00 alkaen, lauantaina 5.8. parikilpailu 
klo 9.00 alkaen ja sunnuntaina joukkuekilpailu klo 9.00 alkaen.
SM-kilpailut ovat samalla boccian 40-vuotisjuhlakilpailut. Boc-
cian Suomen mestaruuksista on pelattu ensimmäistä kertaa 
vuonna 1977.
Sarjat: naiset, yleinen, seniorit ja luokat 1–3.
Osallistumismaksut: 16 euroa / henkilökohtainen, 18 euroa / 
pari ja 21 euroa / joukkue. Maksut Vaasanseudun Invalidien ti-
lille FI27 5670 0820 0574 85.
Sitovat ilmoittautumiset 14.7. mennessä: Martti Kujanpää, 
puh. 0400 860 164 tai kujanpaa.martti@netikka.fi sekä Vaasan-
seudun Invalidien toimisto, puh. 06 318 2220.
Pelikentällä myynnissä keittoa, makkaraa, leipiä, kahvia, pullaa, 
juomia ja arpoja. Arvonnassa palkintona mm. viikon kylpylä-
matka Pärnuun, kakkuja, lahjakoreja ym.

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-luo-
kan henkilökohtaista SM-sarjaa. Sarjan kaikki osakilpailut 
järjestetään Janakkalassa, Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskes-
kuksessa (Kiipulantie 507, Turenki). Kolmas osakilpailu pelataan 
lauantaina 12. elokuuta 2017.
Kisat alkavat 9.00 ja päättyvät iltapäivällä n. klo 17.00 mennes-
sä. Pelit pelataan kahdessa tai useammassa lohkossa riippuen 
osanottajamäärästä. Lohkojen 1–2 parasta pelaajaa riippuen 
osanottajamäärästä selviytyvät välieriin. Välierien voittajat pe-
laavat finaalimatsin 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 
ilmoittautumisen yhteydessä. Viitteeksi Boccia SM2017kouru. 
Osallistumismaksu sisältää pelimaksun lisäksi urheilijan ja hä-
nen 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 
alkaen Harjavallan Honkalassa. Osanoton varmistus kilpailupai-
kalla viimeistään klo 8.30.
Sarjat: naiset ja yleinen (molemmissa sarjoissa parin on edus-
tettava samaa yhdistystä). Hyvityspisteet käytössä, max 4 p./
pari
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksettava 4.8. mennes-
sä tilille Harjavallan Haka Satakunnan Osuuspankki FI64 5037 
0520 0885 64 (mainittava yhdistys, jota maksu koskee).
Ilmoittautumiset 4.8. mennessä: niinukka71@gmail.com, tuu-
la.lauhanen@gmail.com, puh. Niina 044 329 3771, Tuula 050 
356 4429
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava yhdistys, jota pari 
edustaa. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ja/tai osanottomaksu-
ja ei oteta vastaan.
Kisapaikalla on buffetti, ruokaa ja arvontaa. Omat pallot ja mit-
takepit mukaan. Vähintään neljä parasta paria palkitaan.

BOCCIAN KOURU- JA 1-LUOKAN  
HENKILÖKOHTANEN SM-SARJA,  
4. OSAKILPAILU
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n alaisuudessa pela-
taan vuoden 2017 aikana boccian sisäkenttien kouru- ja 1-luo-
kan henkilökohtaista SM-sarjaa. Sarjan kaikki osakilpailut 
järjestetään Janakkalassa, Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskes-
kuksessa (Kiipulantie 507, Turenki). Neljäs ja viimeinen osakil-
pailu pelataan lauantaina 23. syyskuuta 2017.
Kisat alkavat 9.00 ja päättyvät iltapäivällä n. klo 17.00 mennes-
sä. Pelit pelataan kahdessa tai useammassa lohkossa riippuen 
osanottajamäärästä. Lohkojen 1–2 parasta pelaajaa riippuen 
osanottajamäärästä selviytyvät välieriin. Välierien voittajat pe-
laavat finaalimatsin 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 
ilmoittautumisen yhteydessä. Viitteeksi Boccia SM2017kouru. 
Osallistumismaksu sisältää pelimaksun lisäksi urheilijan ja hä-
nen 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 16.9. mennessä: jan.huopainen@gmail.com, 
puh. 0400 582 762
Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä myös mahdolliset ruoka-
allergiat.
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Lisätietoja: Boccian päävalmentaja Jan Huopainen, jan.huopai-
nen@gmail.com, puh. 0400 582 762

GOLF
ERITYISGOLFIN E-TOUR 2017, 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

ERITYISGOLFIN E-TOUR 2017, 4. OSAKILPAILU
Erityisgolfin E-Tourin neljäs osakilpailu, Respecta Finnish Disab-
led Open, järjestetään 11.–13. syyskuuta 2017 Pickala Golf Clu-
billa Siuntiossa. Maanantaina 11.9. Am-Am yhteistyökumppa-
neille sekä harjoituskierros.
Kilpailu on samalla avoin SM-kilpailu sarjoissa Miehet SCR ja Nai-
set SCR. Kaikki mukana olevat, jotka saavat tuloksen, osallistu-
vat.
Ilmoittautumiset 11.8. mennessä: http://suomenhcpgolf.fi/kil-
pailut
Lisätiedot: kilpailupäällikkö Samuli Rantala, 
samuli.rantala@golf.fi

KEILAILU 
KEILACUP 2017–2018, 1. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2017–2018 ensimmäinen osakilpailu järjeste-
tään lauantaina 16. syyskuuta 2017 klo 10.00 alkaen Porin kei-
lahallissa (Keilahalli Bowling 4 You, Puinnintie 4, 28360 Pori). Kil-
pailuerät: 10.00, 13.00 ja 16.00 (jos tarvitaan).
Kilpailussa noudatetaan kauden 2017–2018 sääntöjä. Kilpailu-
luokat A, B, C, D ja E.
Kilpailussa keilataan kuusi (6) sarjaa rataa vaihtamatta. Jokaisen 
luokan kolme parasta palkitaan.
Kilpailumaksu: 23 euroa/keilaaja, maksetaan yhdistyksittäin 
pe 1.9. mennessä: Kuurosokeat Keilailijat (KSK) tilille: FI14 8000 
1671 1451 27, viitenumero: 1054.
Ilmoittautumiset 1.9. mennessä: esko.jantti@pp2.inet.fi. Il-
moittautumisessa tulee olla keilaajan nimi ja kilpailuluokka sekä 
yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Ilmoita myös, missä erässä 
haluat keilata sekä tarvitsetko avustajan järjestäjien kautta. Jälki-
ilmoittautumiset eivät ole mahdollisia.
Lisätiedot: Esko Jäntti, puh. 0400 646 436
Keilahallilla lounas seisovasta pöydästä 9,90 euroa/hlö. 
Ilmoita, jos haluat syödä hallilla.

KEILACUP 2017–2018, 2. OSAKILPAILU 
Keilacupin kauden 2017–2018 toinen osakilpailu järjestetään 
lauantaina 14. lokakuuta 2017 klo 9.00 alkaen Seinäjoen keila-
hallilla (Urheilupuisto 5, 60100 Seinäjoki).
Kilpailussa noudatetaan kauden 2017–2018 sääntöjä. Kilpailu-
luokat A, B, C, D ja E.
Keilataan kuusi (6) sarjaa rataa vaihtamatta. Jokaisen luokan kol-
me parasta palkitaan.
Kilpailumaksu 25 euroa/keilaaja, maksetaan yhdistyksittäin la 
30.9. mennessä Etelä-Pohjanmaan Näkö ry:n tilille: FI744 747 
00100 754 30, käytä viitenumeron asemasta sanaa KEILA
Ilmoittautumiset 30.9. mennessä: martti.ylapelto@elisanet.
fi. Ilmoittautumisessa tulee olla keilaajan nimi ja kilpailuluok-
ka sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Ilmoita myös missä 
erässä haluat keilata. Kilpailuerät 9.00, 11.15 (ratahoito), 14.00, 
16.15 (tarvittaessa). Jälki-ilmoittautumiset eivät ole mahdollisia.
Lisätiedot: Martti Yläpelto, puh. 0500 440 767 tai VAU, Maarit 

Kaari, puh. 0400 543 430.
Keilahallilla mahdollisuus ruokailuun. Lounas 8 euroa/hlö.
Ilmoita myös ruokailijat sekä jos olet allerginen.

MELONTA
RATAMELONNAN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT
Lahden Vesisamoilijat järjestää ratamelonnan Special Olym-
pics -kilpailut 12.–13. elokuuta 2017 Lahden Joutjärvellä. Mat-
kat: 200 m ja 500 m kajakkiyksiköllä. Aikataulu selviää lähempä-
nä kisoja.
Osallistuja tarvitsee voimassa olevan Suomen Melonta- ja sou-
tuliiton kilpailulisenssin ja vakuutuksen, joka kattaa myös me-
lontakilpailut. Lisenssin voi hankkia osoitteesta www.melontaja-
soutuliitto.fi/liitto/lisenssit
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: melontavalmentaja Niina 
Siljander, puh. 040 866 9903, nsiljander@hotmail.com

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 
lauantaina 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 
purjeet 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

RATSASTUS
RATSASTUKSEN SPECIAL OLYMPICS  
-MESTARUUSKILPAILUT
Kartanon Ratsastajat järjestää Special Olympics -ratsastuksen 
mestaruuskilpailut 23.–24. syyskuuta 2017 Harjun Oppimiskes-
kuksessa Virolahdella. Kilpailuissa ratsastetaan Special Olympics 
-mestaruuksista kaikissa luokissa. Kilpailut ratsastetaan arvotuil-
la lainahevosilla.
La 23.9.: Luokka 1 – Working Trail käynti; Luokka 2 – Working 
Trail ravi; Luokka 3 – Working Trail laukka
Su 24.9.: Luokka 1 – Käynti 2015; Luokka 2 – Ravi 2015; Luokka 3 
– Laukka 2015
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vammaisratsastussääntöjä ja 
Special Olympics -sääntöjä. Working Trail -ratapiirroksen saa jär-
jestäjältä. Kilpailijalla on oltava E-kilpailulupa.
Ratsastaja osallistuu taitotasonsa mukaisiin luokkiin, max. 1lk/
päivä.
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Luokat jaetaan taitotason mukaan, 3–8 ratsastajaa/ryhmä, kaik-
ki ryhmät palkitaan omina luokkinaan.
Sekä kilpailut että verryttely ovat maneesissa. Hevosten arvon-
ta ja koeratsastus tapahtuvat lauantaina 23.9. klo 10.00 alkaen 
maneesissa.
Mikäli ratsastaja tarvitsee henk.koht. avustajaa, on hänen han-
kittava avustaja itse.
Osallistumismaksu: 15 euroa/luokka ja hevosmaksu 25 euroa/
luokka. Maksut voi maksaa tilille FI40 5720 2320 0632 86 Karta-
non Ratsastajat, kuitti mukaan tai käteisellä kilpailukansliaan kil-
pailupäivänä. Hevosmaksu on maksettava, vaikka ratsastaja pe-
ruisi lähtönsä.
Ilmoittautumiset 15.9. mennessä: Maritta Enqvist, marittaen-
qvist@gmail.com, puh. 0400 444 164
Majoitusta ja ruokailuja voi varata Harjun ravintola Aurasta, 
puh. 044 739 4040 tai ravintola@harjunopk.fi

YLEISURHEILU 
PARAYLEISURHEILUN SM-KILPAILUT 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Veikkolan Veikot jär-
jestävät yleisurheilun SM-kilpailut näkö-, liikunta- ja kehitysvam-
maisille urheilijoille sekä elinsiirtourheilijoille 12.–13. elokuuta 
2017 Kirkkonummella, Veikkolan yleisurheilukentällä (Eerikin-
kartanontie 7). Kilpailuissa noudatetaan VAU:n SM-kilpailusään-
töjä.
Kilpailuluokat ja -sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten 
luokat: M/N, M/N19, M/N 50 ja elinsiirtourheilijoiden ikäluokat 
M/N19, M/N20–39, M/N40–59, M/N60.
Osallistumisoikeus: luokitellut liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maiset sekä elinsiirron saaneet (luokitus kansallisten/kansainvä-
listen luokitusten mukaan). Avoimeen luokkaan voivat osallistua 
luokittelemattomat vammaisurheilijat, kuten liikuntavammai-
set (pysty- ja tuoliluokka), näkövammaiset ja kehitysvammaiset. 
Luokkia voidaan yhdistää, mikäli osallistujia on vähemmän kuin 
kolme.
Aikataulu ja lajit
La 12.8.
klo 10.45 SM-kilpailujen avajaiset
klo 11.00 alkaen: 100 m, 400 m, 800 m, pituushyppy, kuulan-
työntö, linkopallo (näkövammaiset), pallonheitto (elinsiirtourhei-
lijat), kehitysvammaisten 3-ottelu (100 m, kuulantyöntö, pituus-
hyppy), 5-ottelu (näkö- ja liikuntavammaisten IPC:n sääntöjen 
mukaiset lajit)
Su 13.8.
klo 10.00 alkaen: 200 m, 1500 m, 3000 m, 3000 m kävely, 5000 

m (ei elinsiirtourheilijoille), korkeushyppy, kiekonheitto, keihään-
heitto, M/N 4x100 m
Huom! Tarkempi aikataulu nähtävillä viikkoa ennen kisoja Veik-
kolan Veikkojen kotisivuilla: www.veve.net
Osallistumismaksu: 15 euroa/laji, maksetaan 28.7. mennessä 
Veikkolan Veikkojen tilille FI50 5297 4540 0166 18. Tiedoksi: VAU 
SM 2017, kilpailijan nimi, sarja ja laji(t). Jälki-ilmoittautumismak-
su 30 euroa/laji, maksetaan 8.8. mennessä samalle tilille.
Ilmoittautumiset 28.7. mennessä sähköisellä ilmoittautumislo-
makkeella, joka löytyy osoitteesta www.vammaisurheilu.fi (–> 
Selaa tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> Yleisurheilu) tai lä-
hettämällä ilmoittautumislomake postitse osoitteella: Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Tuomas Törrönen, Radioka-
tu 20, 00240 Helsinki.
Ilmoittautumislomakkeen voi tarvittaessa tilata VAU:n toimis-
tolta: Lauri Jaakkola, puh. 045 136 8695 tai lauri.jaakkola@vam-
maisurheilu.fi. Huom! Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä 8.8. 
mennessä.
Majoitus: Hotelli Nuuksio puh. 09 867 971, varatessa tunnus 
VAU SM 2017
Lisätiedot: VAU, Hannele Pöysti, puh. 050 517 6151, hannele.
poysti@vammaisurheilu.fi ja ilmoittautumisajan jälkeen Veikko-
lan Veikot, Kurt Tulonen, puh. 040 580 4469

NÄKÖVAMMAISTEN KOULULAISTEN  
YLEISURHEILUKILPAILUT 

Näkövammaisten koululaisten yleisurheilukilpailut järjeste-
tään keskiviikkona 6. syyskuuta 2017 klo 12.00–15.00  
Jyväskylässä, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan 
kentällä (Kukkumäentie 27, 40600 Jyväskylä).
Sarjat ja lajit (S = Sokeat, HN = Heikkonäköiset)
T ja P 9-v S/HN (2008 ja sitä myöhemmin syntyneet)
T ja P 12-v S/HN (2005–2007 syntyneet)
•         3-ottelu: 60m juoksu, pituus ja pallonheitto
•         300m juoksu
T ja P 15-v S/HN (2002–2004 syntyneet)
T ja P 18-v S/HN (1999–2001 syntyneet)
•         3-ottelu: 100m juoksu, pituus ja kuula
•         400m juoksu
Ilmoittautumiset 25.8. mennessä ja lisätiedot: Nina Pel-
tonen, puh. 050 400 1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.
fi. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä osallistujan nimi, yh-
teystiedot, syntymävuosi, sarja (HN = Heikkonäköinen tai S = 
Sokea), valitsemanne lajit ja mahdollinen opastarve.
Järjestäjät: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, Oppi-
mis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva ja Jyväskylän eri oppilai-
tosten opiskelijat.

LEIRIKUTSUT

SPECIAL OLYMPICS -MONILAJILEIRI
Tervetuloa kehitysvammaisten Special Olympics -salibandyn, 
-tenniksen, -keilailun, -uinnin, -triathlonin, -ratsastuksen, -ryt-
misen voimistelun, -taitoluistelun, -golfin, -yleisurheilun ja 
-Unified-jalkapallon valmennusleirille 6.–8. lokakuuta 2017 
Liikuntakeskus 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. 
Keilailussa enimmäisosallistujamäärä on 12 henkilöä ja rat-
sastuksessa kahdeksan henkilöä.
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 
Lisätiedot: VAU, Jukka Lahti, jukka.lahti@vammaisurheilu.fi 
(24.7. lähtien elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi), 
puh. 045 139 7373.

MAALIPALLON NUORTEN LEIRI
Maalipallon nuorten leiri järjestetään 11.–13. elokuuta 2017 
Jyväskylässä, Valteri Onervan koulun tiloissa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Heikki Juvonen, 
heikkiju@gmail.com, puh. 044 344 2604

MAALIPALLON NUORTEN LEIRI
Maalipallon nuorten leiri järjestetään 17.–19. marraskuuta 
2017 Liikuntakeskus Pajulahdessa Lahden Nastolassa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Heikki Juvonen, 
heikkiju@gmail.com, puh. 044 344 2604
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Kesäkuu
17.6. Vantaa Triathlon (E, K, L, N) Vantaa
17.–25.6. Vammaispurjehduksen 
MM-kilpailut (L) Kiel, Saksa
22.–25.6. Liettuan kansainvälinen 
sokkopingisturnaus (N) Kaunas, Liettua
24.6.–1.7. Pyörätuolirugbyn EM-kilpailut (L) 
Koblenz, Saksa
25.6.–2.7. Elinsiirron saaneiden 
MM-kilpailut (E) Malaga, Espanja
26.6.–30.6. Petö-harjoittelun kesäkurssi (L) 
Vaasa
29.6. V Eurajoki-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Eurajoki

Heinäkuu
1.7. Hylly-Boccia (pari) (E, K, L, N) Seinäjoki
3.–6.7. Special Olympics -purjehdusleiri (K) 
Turku
3.–7.7. LiikU:n PitkisSport-leiri (E, K, L, N) 
Kokemäki
5.–10.7. Boccian kansainvälinen 
rankingturnaus (L) Poznan, Puola
6.7. Kahvi-Boccia (pari) (E, K, L, N) Rauma
7.7. Boccian Pohojalaaset Treffit 
(henk.koht., pari, joukkue) (E, K, L, N) 
Kauhajoki
8.7. VI Keuruu-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Keuruu
8.7. Teisko Triathlon (E, K, L, N) Tampere
10.–13.7. Elämyksiä Piispalassa 
– Liikunnasta iloa -kurssi (N) Kannonkoski
10.–15.7. Tarkkuussuunnistuksen 
MM-kilpailut (L) Birštonas, Liettua
13.7. Finntriathlon Joroinen (E, K, L, N) 
Joroinen
14.–23.7. Parayleisurheilun MM-kilpailut 
(L, N) Lontoo, Iso-Britannia
15.7. Törnävä-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Seinäjoki
19.7. Erityisgolfin E-Tour 2017, 3. 
osakilpailu (E, K, L, N) Vihti
20.–23.7. Maalipallon Great Vilnius Lions 
Club Cup -turnaus (N) Kaunas, Liettua
21.7. Ruuskala-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Ylistaro
22.7.–5.8. Pushing for Gold – Exercise and 
sports for wheelchair users -kesäkurssi, 
Amsterdam, Hollanti
24.–26.7. Maalipallon kansainvälinen 
Jerusalem Tournament (N) Jerusalem, Israel
24.–27.7. KepLin Jukuleiri (E, K, L, N) Kalajoki
29.7. Härmän Kesä-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Alahärmä
30.7. Virpiniemi Triathlon (E, K, L, N) Oulu

Elokuu
3.–6.8. Parayleisurheilun nuorten 
MM-kilpailut (L, N) Nottwil, Sveitsi
4.–6.8. Boccian ulkokenttien SM-kilpailut 
(henk.koht., pari, joukkue) (L) Vaasa
5.–12.8. Lyhytkasvuisten World Dwarf 
Games -kilpailut (L) Guelph, Kanada
5.8. Erityisryhmien jalkapallon SM-sarja 
2017, 2. osaturnaus (K, L) Hämeenlinna
11.–13.8. Maalipallon nuorten leiri (N) 
Jyväskylä
12.8. Kasperi-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) 
Seinäjoki
12.8. Boccian kouru- ja 1-luokan 
henkilökohtainen SM-sarja 2017, 
3. osakilpailu (L) Janakkala
12.8. Likkojen lenkki (E, K, L, N) Oulu
12.–13.8. Parayleisurheilun SM-kilpailut 
(E, K, L, N) Kirkkonummi
17.8. V Haka-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Harjavalta
19.8. Kurikka-Boccia (henk.koht., pari) 
(E, K, L, N) Kurikka
19.8. Helsinki City Triathlon (E, K, L, N) 
Helsinki
20.8. Special Olympics -purjehduskilpailut 
ja vammaispurjehduksen 
mestaruuskilpailut (K, L, N) Turku
22.–27.8. Pararatsastuksen EM-kilpailut (L) 
Göteborg, Ruotsi
22.–30.8. Näkövammaisten keilailun 
MM-kilpailut (N) Fukuoka, Japani
23.8. Soveltavan liikunnan päivä (E, K, L, N) 
Seinäjoki
26.8. Boccian Pohojalaaset (henk.koht.) 
(E, K, L, N) Kauhajoki
26.–27.8. Maalipallon Open West Flemish 
Cup -turnaus (N) Brugge, Belgia
31.8.–3.9. Parapyöräilyn MM-kilpailut (L, N) 
Pietermaritzburg, Etelä-Afrikka
31.8.–4.9. Euroopan Special Olympics 
Unified-lentopalloturnaus (K) Katowice, 
Puola

Syyskuu
2.9. XIII Kivikylä-turnaus (pari) (E, K, L, N) 
Rauma
6.9. Vammais- ja erityisryhmän 
ampumakurssin aloitusinfo (K, L) Lempäälä
6.9. Näkövammaisten koululaisten 
yleisurheilukilpailut (N) Jyväskylä
11.–13.9. Erityisgolfin E-Tour 2017, 
4. osakilpailu (E, K, L, N) Siuntio
12.–17.9. Parajousiammunnan 
MM-kilpailut (L) Peking, Kiina
12.–17.9. Näkövammaisten ilma-
aseammunnan Alpine Cup -kilpailu (N) 
Innsbruck, Itävalta
14.–17.9. Paratriathlonin MM-kilpailut (L) 
Rotterdam, Hollanti
15.–23.9. Maalipallon EM-kilpailut (N) 
Pajulahti
16.9. XI Lempäälä-Boccia (pari) Lempäälä
16.9. Keilacup 2017–2018, 1. osakilpailu 
(E, K, L, N) Pori
23.9. Boccian kouru- ja 1-luokan 
henkilökohtainen SM-sarja 2017, 4. 
osakilpailu (L) Janakkala
23.–24.9. Ratsastuksen Special Olympics 
-mestaruuskilpailut (K) Virolahti
26.9.–5.10. Liikuntavammaisten 
pöytätenniksen EM-kilpailut (L) 
Lasko, Slovenia
30.9.–1.10. Boccian Bocca-turnaus 
(pari, joukkue) (E, K, L, N) Nokia
30.9.–7.10. Parauinnin MM-kilpailut (L, N) 
Mexico City, Meksiko
30.9.–7.10. Liikuntavammaisten 
voimanoston MM-kilpailut (L) 
Mexico City, Meksiko
6.–8.10. Special Olympics -monilajileiri (K) 
Pajulahti

Lokakuu
6.–7.10. VAU:n lajipäivät, Pajulahti
7.10. Loka-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) Isokyrö
9.–15.10. European Para Youth Games 2017 
(L, N) Liguria, Italia
14.10. Keilacup 2017–2018, 2. osakilpailu 
(E, K, L, N) Seinäjoki
11.–16.10. Down-urheilijoiden yleisurheilun 
MM-kilpailut (K) Gaia, Portugali
21.10. Lasikaupunki-Boccia (joukkue) 
(E, K, L, N) Riihimäki
24.10. Vaasa-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) 
Vaasa
25.10.–2.11. Boccian EM-kilpailut (L) 
Povoa, Portugali
28.10. Ruska-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Peräseinäjoki

KALENTERI

Kilpailujen tulokset löytyvät  VAU:n verkkopalvelusta lajeittain www.vammaisurheilu.fi
Tulokset ovat myös tilattavissa kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.

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

Lisätiedot tapahtumista: 
www.vammaisurheilu.fi 

(–> Selaa tapahtumia)


