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Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen           en              kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi

Nimi

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti *)

Syntymävuosi

1/2017  I  Hinta 7,90 €  I  www.vammaisurheilu.fi

Alppien valloittajaBea Westerstråhle oli yksi Itävallan 

Special Olympics -talvimaailmankisojen ensikertalaisista
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Turha väittää

etten pysty

Harvassa ovat suomalaiset, joista on tehty oma 

lego-ukko. Ratamoottoripyöräilijä Ulla Kuljusta on.

Santasport Lapin Urheiluopisto on koulutus- ja vapaa-ajan keskus Rovaniemen 
Ounasvaaralla, joka tarjoaa puitteet niin perhelomalle, harrastuksille kuin 
kansainvälisen tason urheilutapahtumille. Majoitus-, ruokailu- sekä monipuoli-
set liikunta- ja vapaa-ajan palvelut löytyvät saman katon alta. Santasport 
Lapin Urheiluopisto on myös yksi Suomen Olympiakomitean virallisista 
Olympic Training Center -valmennuskeskuksista.

Saman katon alta löydät myös VAU ry:n pohjoisen alueen yhteyshenkilön! 

VAU ry yhteydenotot: Jarno Saapunki
040 737 5882, jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi

Ota yhteyttä: 
Myynti, 020 798 4222, sales@santasport.fi

santasport.fi

SANTASPORT 
LAPIN URHEILUOPISTO 

Lapin Urheiluopisto

on hyvinvoinnin ja urheilun 
keskus Rovaniemellä
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KANNEN KUVA 
Ella Suomelan ohjaajan rooliin Vaasan 
Telinetaitureissa kuuluu välillä myös 
hevosena toimiminen.
Kuva: Christoffer Björklund

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

Pääkirjoitus

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

Aikakauslehtien liiton jäsen

Kuka saa 
ja kenelle maksetaan? 
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi juuri raportin valtion roolin ja ohjauskei-
nojen selkeyttämisestä suomalaisessa liikunta- ja urheilukulttuurissa. Liikun-
ta- ja urheilujärjestöjen valtionavustukset ovat puhuttaneet pitkään ja pinnalla 
ovat olleet erityisesti rahan jakamisen kriteerit. Kuka saa rahaa ja millä ehdoilla?
 
VAU valtionavustus on suuri, 1 560 000 euroa – hieman yli puolet järjestön 
koko toiminnasta. Sanomattakin on selvää, että kannaltamme kriteerit ja nii-
den määrittäminen on rahoituksen kannalta tärkeää. Vielä tärkeämpää on se, 
mitä valtion rahoituksella tehdään ja saadaan aikaan.
 
Julkaistussa ns. Harkimon raportissa nostetaan esille liikunnan vaikutukset, 
jotka ulottuvat niin yksilöihin kuin yhteiskuntaan – meihin kaikkiin: ”Kansan-
terveyden edistäminen, työurien pidentäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja 
yhdenvertaisuuden edistäminen, terveyserojen kaventaminen, elinkeinotoiminnan 
vahvistaminen sekä maahanmuuttajien integrointi yhteiskuntaan ovat teemoja, 
joissa liikunnalla on todennettu merkitys.”

Toisaalta raportissa nostetaan esille myös huippu-urheilun menestys ja rahoitus. 
VAU:n visiossa elinvoimaiseen vammaisurheiluun ja -liikuntaan kuuluvat sekä 
harrasteliikunta että huippu-urheilu. Tämä ei ole helppoa, mutta pitkäjänteisellä 
työllä ja johdonmukaisella toiminnalla voidaan vaikuttaa. Vammaisurheilun eu-
rosäkki ei edelleenkään ole niin suuri, että pääsisimme tukemaan huipulle tavoit-
televia ja siellä olevia urheilijoita niin kuin haluamme. Tosin Harkimon raportista 
käy ilmi, että tilanne on sama monella muullakin lajilla. Tällä hetkellä liikuntapo-
liittisena keskustelunaiheena on huippu-urheilun tukien kohdentaminen entis-
tä enemmän tietyille lajeille. Koska emme istu päätöksentekijöiden pöydässä, 
VAU:n tehtävänä on vaikuttaa siihen, että vammaishuippu-urheilu on mukana 
suunnitelmissa ja että sitä kohdellaan yhdenvertaisesti olympialajien kanssa. 

Paikallisella tasolla osa kunnista on lähtenyt panostamaan kuntalaisten hyvin-
vointiin. Tästä investoinnista olen iloinen – ja vielä iloisempi olen, jos suunnittelus-
sa muistetaan myös erityisryhmien liikunnanohjaus. Tämän syksyn aikana VAU 
kiertää yhdessä Soveltava Liikunta SoveLin ja Ikäinstituutin kanssa kaikki aluehal-
lintovirastojen kuntien liikuntatoimenjohtajien seminaarit vaikuttaen siihen, että 
erityisliikunnan tärkeä rooli muistetaan kunnissa jatkossakin. Oman kunnan pää-
töksentekoon voi ja pitää vaikuttaa – siinä on työsarkaa meille jokaiselle.

Tämän lehden sivuilta löytyy tositarinoita liikunnasta ja urheilusta. Raha rat-
kaisee, mutta tärkeintä on asenne. Sitä ei voi ostaa rahalla. 

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA



6

S
uomela on tiennyt jo pie-
nestä pitäen haluavansa 
opettajaksi, ja kun hän tei-
ni-iässä näki televisiosta 
dokumentin autismin kir-

jon lasten kanssa työskentelevästä 
opettajasta, Suomela tiesi haluavansa 
nimenomaan erityisopettajaksi.

Suomela oli aloittanut voimistelu-

Telinetaitureissa 
sovelletaan joka 

ongelmaan ratkaisu
Ella Suomela on päämäärätietoinen, ratkaisukeskeinen ja periksiantamaton. Nämä 
ominaisuudet puskevat läpi hänen puheestaan, kun 24-vuotias vaasalainen kertoo 

Vaasan Telinetaitureiden voimistelun erityisryhmien synnystä ja kehittymisestä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: CHRISTOFFER BJÖRKLUND

Jättivarjo on yksi jumppatuntien kestosuosikeista. Taustalla Telinetaiturien ohjaaja Ella Suomela.

valmentajana seurassaan Vaasan Te-
linetaitureissa jo 15-vuotiaana, ja pari 
vuotta myöhemmin hän keksi ehdot-
taa seuran silloiselle puheenjohtajal-
le, joka itse muuten oli erityisopettaja, 
että seuran alaisuuteen voisi perustaa 
erityisryhmän.

– Aluksi oli tosi vaikea saada ryh-
mään osallistujia. Soitin varmasti kaik-

ki Vaasan koulut ja päiväkodit läpi ja 
esittelin tätä uutta ryhmäämme. Aluk-
si kävijöitä oli vain muutama, mutta 
pikku hiljaa sana alkoi levitä ja osallis-
tujia tuli lisää, Suomela kertoo.

Telinetaiturit ja Vaasan kaupunki te-
kevät erityisryhmien osalta yhteistyötä. 
Kaupunki maksaa ohjaajien palkkioita ja 
tukee ryhmää siten, että kausimaksu on 

Intohimona urheilu

Teema
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tuntevansa ylpeyttä siitä, että monilla pi-
dempään erityisryhmässä mukana ol-
leilla motoriikka ja kehonhallinta ovat 
kehittyneet vähintään sen veroisiksi kuin 
muilla ikätovereilla.

Suomela itse on matkalla kohti al-
kuperäistä unelma-ammattiaan. Hän 
opiskelee parhaillaan luokanopettajak-
si Kokkolassa ja aikoo jatkaa ensi kevää-
nä valmistuttuaan erityisopettajan opin-
toihin.

Viikonloppuisin Suomela palaa yhä 
Vaasaan ja ohjaa edelleen Telinetaituri-
en ryhmiä.

– Iida Laasanen tuli mukaan ohjaa-
jaksi pari vuotta ryhmän perustamisen 
jälkeen. Nykyään hän vetää kaikkia nel-
jää ryhmää loistavalla energiallaan ja on 
erityisesti erityisnuorten ryhmälle tosi 
tärkeä, Suomela kiittelee.

– Toivon, että seuramme esimerkki 
kannustaa muitakin voimisteluseuroja 
ympäri Suomea järjestämään vastaavaa 
toimintaa. Avustan alkuun todella mie-
lelläni ja toimintaamme saa aina tulla tu-
tustumaan, Suomela sanoo..

Teema
pystytty pitämään matalana, vain 30 
eurossa.

Pian ryhmän aloittamisen jälkeen 
Suomela sai huomata, että erityisryh-
män ohjaaminen oli haasteellisempaa 
ja vaati selkeästi erilaisia metodeja 
kuin vammattomien ryhmän ohjaa-
minen. Sellaisia metodeja 17-vuotiaal-
la Suomelalla ei ollut takataskussaan – 
vielä.

– Pyysin vaasalaisesta erityiskoulus-
ta, että pääsisin sinne lukion taksvärk-
kipäivänä. Lupasin itse maksaa taks-
värkkimaksut. Sieltä sain hyvää oppia 
erityislasten kanssa toimimisesta ja 
olen käynyt siellä myöhemminkin, 
Suomela sanoo.

Taksvärkkipäivän oppien pohjalta 
Suomela alkoi askarrella kuvakortte-
ja, joilla pystyy visualisoimaan voimis-
telutunnilla tehtäviä harjoitteita. Hän 
jopa toivoi joululahjaksi laminointi-
koneen korttien tekoa varten. Kortte-
ja on vuosien varrella ja lapsimäärän 
kasvaessa tehty peräti 700.

– Tunnin aluksi lapset voivat vanhem-
pien avustuksella muodostaa korteis-
ta mieluisan kuuden kortin kokonaisuu-
den, ja aina kun on yksi harjoite tehty, 
otetaan se kortti pois, Suomela selvittää 
tunnin kulkua.

Albert Jakobsson, 4, aloitti syksyllä 
toisen vuotensa Telinetaiturien ryhmäs-
sä. Albert on sokea, joten hänen mu-
kaan tulonsa myötä Ella Suomelalle tuli 
taas uutta sovellettavaa.

– Ella on tehnyt Albertia varten koho-
kuvakortteja, joissa on käytetty tulitik-
kuja, vaahtomuovia ja monia muitakin 
materiaaleja. Ne ovat sitten telineitä tai 
patjoja tai mitä milloinkin. Ne ovat tosi 
hienoja kortteja, ja niiden ansiosta Al-
bertinkin on helpompi olla mukana tun-
nin suunnittelussa, sanoo Albertin äiti 
Amanda Haanpää.

Pitkään Telinetaitureissa mukana ol-
leelta Daniel Saaraselta, 11, puuttuu 
kuulohermo ja iso osa tasapainoher-
moa. Voimisteluharrastus on paranta-
nut huomattavasti Danielin tasapainoa, 
liikkumista, koordinaatiokykyä ja kehon-
hallintaa, kiittelevät vanhemmat Jari ja 
Anu Saaranen.

– Jumpassa on parasta ihan kaikki: 
jumppaaminen, ohjaajat, leikit, kaverit. 
Ja se, että onnistuu, viittoo Daniel.

Vuosien varrella Suomelan eteen on 
tullut runsaasti sovellettavaa, ja taval-
la tai toisella asiat on saatu ratkaistua. 
Suomela painottaakin, että vaikka teline-
voimistelu sinällään on vaikea laji, on se 

myös äärimmäisen sovellettava.
Eräs poika, joka ei vaikean lihassairau-

tensa vuoksi pysty istumaan ilman tu-
kea, oli lopettamaisillaan harrastuksen 
jo ensikokeilun jälkeen, mutta Suomela-
pa askarteli pojalle ensin keinun ja jalosti 
siitä sitten vielä valjaat, joiden avulla hän 
pystyy pomppimaan mukana mainiosti.

– Seuran kevätjuhlassa, jossa meidän 
erityisryhmilläkin on aina omat esityk-
sensä, tämä poika oli mukana valjaineen 
siten, että kaksi miestä kantoi päänsä 
yläpuolella keppiä, josta valjaat roikkui-
vat, Suomela kertoo.

Telinetaiturien erityisryhmätoimin-
ta on laajentunut vuosikymmenen ku-
luessa ja tällä hetkellä ryhmiä on nel-
jä: lasten Kuperkeikka, nuorten Kieppi, 
liikuntarajoitteisille kohdistettu Kässä-
ri sekä Kärrynpyörä-pienryhmä, jossa 
Suomela kertoo olevan sellaisia lapsia, 
joille isossa lapsijoukossa toimiminen 
on hankalaa.

Joitain erityisryhmissä aloittaneita lap-
sia on pystytty integroimaan Telinetaitu-
rien yleisiin ryhmiin. Suomela sanookin 

Iida Laasanen (oik.) ohjaa Telinetaiturien erityisryhmiä yhdessä Ella Suomelan kanssa.

Tunnit suunnitellaan yksilöllisesti kuuden 
kuva- tai kohokortin kokonaisuuksiksi.

Vaasan 
Telinetaiturit
Vaasan Telinetaiturien erityis-
ryhmät ja yhteystiedot löytyvät 
seuran kotisivuilta  
www.vaasantelinetaiturit.fi

Info
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Teema

Istumalentopallo-
tuomarien eliittiä

Suomessa ei hirveän pitkäksi jonoksi asti ole paralympiatason 
aktiivituomareita. Pyhtääläinen Sari Mannersuo kuuluu tuohon

harvalukuiseen joukkoon, hän on tuominnut jo neljissä peräkkäisissä 
paralympialaisissa istumalentopalloa.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA
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M
annersuo on lähtöjään 
Kotkan Sunilasta, yh-
destä suomalaisen istu-
malentopallon ydinpai-
koista. Hänen isänsä oli 

pääsarjatason pystylentopallotuomari 
ja niitä peruja Sarikin päätyi tuomari-
kurssille jo 15-vuotiaana.

Ensimmäiset istumalentopallotuo-
marointinsa Mannersuo muistelee teh-
neensä vuonna 1983. Kansainväliselle 
uralle Mannersuo lähti vasta lähes kak-
si vuosikymmentä myöhemmin vuon-
na 2002, jolloin hän suoritti kansainvä-
lisen tuomarikurssin Latvian Riikassa.

– Istumalentopallossa kansainvä-
linen tuomarijärjestelmä menee si-
ten, että ensin ollaan tuomarikande-
ja ennen kuin valmistutaan ”täysiksi” 
tuomareiksi. Minä valmistuin Atee-
nassa 2004 ennen ensimmäisten pa-
ralympialaisteni alkua. Kansainvälisen 
tuomaridebyyttini olin tehnyt 2003 
Saksan Leverkusenissa World Cup 
-turnauksessa, Mannersuo kertoo.

Ateenasta alkoi paralympialaisten 
katkeamaton sarja. Mannersuo on tuo-
minnut sittemmin Pekingissä 2008, Lon-
toossa 2012 ja Riossa 2016. Tähän pääl-
le luonnollisesti MM- ja EM-kisat sekä 
muut kansainväliset tuomaritehtävät.

– Eksoottisin paikka, jossa olen tuo-
minnut, on Ruanda. Se oli Afrikan kar-

sintaturnaus Lontoon paralympialai-
siin. Sieltä jäi elämään lentävä lause 
”This is Africa”, että älä hermostu, kaik-
ki ajallaan. Siellä kannettiin mm. isoja 
kiviä halliin, jotta saatiin verkkotolpat 
tuettua, Mannersuo naurahtaa.

Kansainvälisen istumalentopallotuo-
marin ura on rajoitettu 55 ikävuoteen. 
Se tulee Mannersuolla täyteen para-
lympiavuonna 2020.

– Marraskuussa lähden EM-kilpailui-
hin Kroatiaan, mutta siitä eteenpäin ei 
vielä tiedä komennuksia. Olisihan se 
tietysti hienoa päättää kansainvälinen 
ura Tokion paralympialaisiin, Manner-
suo sanoo.

Kansainvälisistä kokemuksista Man-
nersuo nostaa yhdeksi vuosittaiseksi 
kohokohdaksi tammikuisen Pajulahti 
Games -turnauksen, jossa on vuodes-
ta 2011 lähtien Suomen naisten maa-
joukkuetta ollut kirittämässä mm. Ve-
näjän, Ukrainan, Brasilian ja Hollannin 
kaltaisia istumalentopallomaita.

– Ne ovat minusta hienoja turnauk-
sia ja siellä minulla on vastuu istuma-
lentopallosta alusta loppuun. Pajulah-
den urheiluopiston oppilaiden kanssa 
tehdään yhteistyötä ja koulutan heidät 
erilaisiin toimitsijatehtäviin. Pajulah-
den henkilökunnan kanssa on kaikki 
hoitunut loistavasti kenttien rakenta-
misesta lähtien, Mannersuo kiittelee.

Seurakunnalla lastenohjaajana työs-
kentelevän Mannersuon viikonlopuis-
ta iso osa täyttyy syys-kevät-välillä len-
topallosta. Valtaosa tuomaritöistä on 
pystylentopalloa, jossa Mannersuo 
toimii tuomaroinnin ohella myös Ky-
menlaakson alueen tuomarinimeäjä-
nä ja -kouluttajana.

Istumalentopallossa Mannersuo on 
tällä haavaa ainoa kansainvälisen ta-
son tuomari Suomessa, kun kansain-
välisen tason kandi Pauli Sievinen 
muutti Hollantiin. Yleensäkään istu-
malentopalloa viheltäviä tuomareita 
ei Suomessa ole liikaa.

– Valtaosa tuomareista on yli viisi-
kymppisiä. Lisäksi monet tuomarit ha-
luavat pelatakin, eikä se oikein onnis-
tu, että pelaa ja tuomitsee samassa 
turnauksessa.

– Pystylentopallon puolelta on ollut 
hankala saada tuomareita istumalen-
topalloon. Pelejä pelataan samoihin 
aikoihin, ja monen mielestä istuma-
lentopallo on niin nopeaa tuomitta-
vaksi, Mannersuo toteaa.

Istumalentopallo on parhaillaan in-
tegroitumassa Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU:n alaisuudesta 
osaksi Lentopalloliiton toimintaa.

– Olen odottavalla kannalla sen asi-
an suhteen. Toivottavasti se vie lajia 
eteenpäin, Mannersuo sanoo..
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K
aikki lähti siitä, että Mäke-
lä tykkää käydä pohjoises-
sa. Hän on ollut Pohjois-
Norjassa useana vuonna.

– Mutta aina oli pitänyt 
mennä jonkun kyydissä. Ajattelin, että 
olisi mukava joskus mennä itse, Mäke-
lä kertoo.

Heikki Mäkelä polokasi 
Perhosta Jäämerelle

Näkövammainen perholainen maatalousyrittäjä Heikki Mäkelä tempaisi 
heinäkuussa ja polkupyöräili tuhannen kilometrin matkan Keski-Pohjanmaan 

Perhosta Jäämeren rannalle Norjan Altaan yhdeksässä päivässä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: JUHA SAHLGREN, HEIKKI MÄKELÄN KOTIALBUMI

Tästä ajatuksesta lähti hiljalleen ra-
kentumaan tempaus nimeltä Tonnin 
polokasu Jäämerelle. Näkövammais-
ten liitto lähti Mäkelälle pääyhteistyö-
kumppaniksi ja tempaukselle lähdet-
tiin hakemaan muita yhteistyötahoja 
ja näkyvyyttä.

– Ajatuksena oli tuoda esille vam-

maisyrittäjyyttä ja sellaista positiivista 
elämänasennetta. Turha valittaminen 
vähemmälle ja pelataan näillä korteil-
la, jotka meille on jaettu, Mäkelä sa-
noo.

Tempauksen osuminen Suomen 
100-vuotisjuhlavuoteen oli tietys-
ti plussaa, mutta Mäkelää motivoi 

Heikki Mäkelä (vas.) starttasi Perhosta matkaan yhdessä Aki Kauppisen (selin) kanssa.
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enemmänkin halu saada reissu tehtyä 
ennen kuin hän täyttää 40 vuotta.

Mäkelä on liikunnallinen henkilö, 
mutta ei mikään superurheilija. Hän 
sanoo liikkuneensa tempausta edel-
täneinä kuukausina huomattavasti 
enemmän kuin aiemmin elämässään.

Perholainen näkee sen verran, että 
pystyy tutuilla teillä polkemaan yksik-
seenkin, mutta Jäämerta kohti pol-
jettaessa oli silti erittäin hyvä, että 
perholainen entinen opettaja Aki 
Kauppinen oli tarjoutunut lähtemään 
matkakumppaniksi.

Kaksikko lähti matkaan Perhosta 
perjantaina 7. heinäkuuta. Viiden päi-
vän polkemisen jälkeen he saapuivat 
Äkäslompoloon, jossa vietettiin mat-
kan ainoa lepopäivä. 

Mäkelän mukaan ensimmäinen 
puolikas matkasta oli pitkälti pohja-
laista tasamaata, mutta Lapissa pääs-
tiin jo mäkienkin makuun.

– Ylläksen maisematiellä oli niin jyrk-
kä ylämäki, että se pari kilometriä tun-
tui raskaammalta kuin sitä edeltä-
neet 600 kilometriä yhteensä. Kun sen 
mäen huipulle pääsi, niin kyllä tuntui 
kropassa mielihyvää, että tähänkin 

pystyttiin.
Viimeiset kolme päivää Äkäslom-

polosta Altaan kulkivat kyläkauppi-
as Sampo Kaulasen Hullun Polkasu 
-pyöräilytempauksen kanssa samaa 
matkaa. Tuolloin mukana oli myös nel-
jän tandemparivaljakon porukka kirit-
tämässä Mäkelää.

Lauantaina 15. heinäkuuta Mäkelä 
huuhteli matkan tomut yltään hyytä-
vässä Jäämeressä Pohjois-Norjan Al-
tassa, tuhannen kilometrin päässä ko-
timaatilaltaan.

– Kaiken kaikkiaan matka meni to-
della paljon paremmin kuin olin uskal-
tanut ennakoida. Osaltaan se oli var-
masti tuuria, osaltaan sitä, että olin 
saanut paljon hyviä neuvoja.

– Ennen matkaan lähtöä oli ollut 
kymmenen astetta lämmintä, satoi ja 
tuuli pohjoisesta. Lähtöpäivänä kuin 
taikaiskusta sää parani ja saimme teh-
dä matkaa parinkymmenen asteen 
lämmössä. Heti reissun jälkeen taas 
kylmeni, joten tuntui, että kaikki oli ol-
lut meidän puolella, Mäkelä toteaa.

– Mietinkin, että pitäisikö lopettaa 
tähän, kun jäi niin hyvät muistot, hän 
naurahtaa..

< Heikki Mäkelä 
Norjan rajalla.

Heikki Mäkelän reitti. >
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Triathlonisti 
ja inklusionisti

Belgialaislähtöinen Erwin Borremans on 15 Suomessa vietetyn
vuoden aikana vienyt vauhdikkaalla tyylillään eteenpäin ajatusta siitä,

että urheilu ja liikunta kuuluvat kaikille. Parhaillaan hän jalkauttaa
ajatusmallia omaan rakkaaseen lajiinsa triathloniin.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: ONEVISION.FI, LAURI JAAKKOLA

Erwin Borremans on tuonut kansallisiin triathlonkisoihin 
Special Triathlon -lähtöjä.

K
eskuspuiston ammattiopistossa ohjaavana ja 
kiertävänä erityisliikunnanopettajana työsken-
televä Borremans tuntee tekevänsä työtä, jolla 
on tarkoitus. Hänen vastuualueellaan on yli 500 
työhön ja itsenäiseen elämään valmistavassa 

koulutuksessa olevaa opiskelijaa Uudellamaalla. Jos näihin 
erityisnuoriin saa tartutettua liikunnan kipinän, voivat myön-
teiset vaikutukset heidän tulevaisuudelleen olla melkoiset. 

– Pyrkimykseni on, että opiskelijat ainakin viihtyvät liikun-
tatunneilla. Tehdään erilaisia juttuja, rikotaan vähän tuttua 
kaavaa. On hauskaa, mukavaa, erilaista, vähän jännääkin. 
Täytyy pyrkiä ruokkimaan nuorten sisäistä motivaatiota. Lii-
kunta pitää saada jalkautumaan heidän arkeensa, Borre-
mans sanoo ja lisää samaan hengenvetoon, että toki sisäi-
sen motivaation saa löytää vaikka pianonsoitosta, tärkeintä 
on, että löytää sen oman juttunsa.

 Borremansin oma juttu on triathlon. Hän oli kokeillut sitä 
jo yliopistoaikanaan Belgian Leuvenissa 90-luvun lopulla, 
mutta tuolloin vielä halu nähdä maailmaa ajoi kilpailuvietin 
edelle. Borremans lähti vuosituhannen vaihteessa Erasmus-
opiskelijavaihtoon Suomeen.

 – Siellä kävi klassinen juttu: ihastuin Suomeen ja hurmaa-
van suomalaiseen nuoreen naiseen, jonka kanssa olen edel-
leen onnellisesti naimisissa, Borremans selvittää suomalai-
seksi ”kääntymisensä” taustatekijöitä. 

Pariskunta ei kuitenkaan jäänyt heti Suomeen, sillä yli-
opistosta valmistunut Borremans sai fysioterapeutin töi-
tä Sveitsistä. Vuodesta 2003 he ovat asuneet Suomessa ja 
Borremans on siitä lähtien työskennellyt Keskuspuiston am-
mattiopistossa.

 – Tosin ensimmäinen työpaikkani Suomessa oli silloi-
sen Suomen Kehitysvammaisten Liikunnan ja Urheilun ku-
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perkeikkaohjaajana. Vedin liikuntatunteja erityiskouluissa. 
Kaikkien oppilaiden kanssa ei pystynyt välttämättä hirveäs-
ti kommunikoimaan, mutta he tiesivät, että kun pitkä kaveri 
keltaisessa paidassa tulee, niin silloin liikutaan.

 Borremans aloitti erityisliikunnan jatko-opinnot väitöskir-
jaa varten Jyväskylän yliopistossa Pauli Rintalan opastuk-
sessa. Syventävät opinnot hän kävi tekemässä vuonna 2008 
Yhdysvalloissa, Oregon Staten yliopistossa. Siellä hän hu-
rahti lopullisesti triathloniin päästyään yliopiston edustus-
joukkueeseen.

 Borremans pitää urheilussa nimenomaan haasteista. 
Asetetaan itselle tavoite ja tehdään töitä sen eteen. Uin-
nista, pyöräilystä ja juoksusta koostuvassa triathlonissa ei 
haasteista ole pulaa.

 Toisaalta Borremansia kiehtoo triathlonissa myös sen mo-
nipuolisuus. Kun on kolme lajia harjoiteltavana, ei haittaa, 
vaikka jonain päivänä joku tietty laji ei juuri maistuisikaan.

 – Uinti oli ennen Oregonia minulle selkeästi heikoin laji, 
mutta siellä kun kolme kertaa viikossa sai polskahtaa kuu-
delta aamulla veteen, niin tuli tiettyä perusvarmuutta avo-
vesiuintiin.

 Sitten triathlonissa on vielä se yhteisö. Siinä on vähän sa-
maa henkeä kuin yleisurheilun 7- ja 10-ottelijoilla arvokiso-
jen kahden päivän kovan rypistyksen jälkeen. Kaikki ovat ol-
leet samassa veneessä, kaikki ovat rehkineet kovaa, kaikki 
ovat voittajia.

 Borremans sai melko nopeasti triathlonista innostuttu-
aan ajatuksen, että myös erityistä tukea tarvitsevien pitäisi 
saada olla mukana osa triathlonyhteisöä. Viime vuosikym-
menen vaihteessa Borremans oli aikaansa edellä viritel-
lessään Keskuspuiston opiskelijoille sovellettuja triathlon-
kokeiluja. Paralympialajina triathlon debytoi Riossa 2016, 

Vuonna 2014 Borremans oli mukana ko-
timaassaan Belgiassa Special Olympics 
Euroopan kesäkisoissa Suomen joukku-
een yleisurheiluvalmentajana. Kuvassa 
Borremansin kanssa pikajuoksija Noora 
Koponen.

kehitysvammaisten Special Olympics -kisoissa Los Angele-
sissa 2015.

 Liisa Lilja ja Jussi Lotvonen ovat Suomessa olleet para- 
triathlonin pioneerejä. Special Olympics -kisoihin 2015 ei 
Suomesta vielä kehitysvammaisia triathlonisteja lähtenyt, 
kun laji otettiin viime hetkellä kisaohjelmaan mukaan.

 – Nyt meillä on Special Olympics -valmennusleirejä ja 
olemme saaneet Special Triathlon -lähtöjä mukaan koti-
maan kisoihin. Ne ovat matalan kynnyksen tapahtumia, 
joissa voi suorittaa esim. 25–100 metrin uinnin, 1–5 kilomet-
rin pyöräilyn ja 0,5–1,5 kilometrin juoksun. Tärkeintä, että 
saa mukavan kokemuksen. Siitä voi lähteä sitten harjoitte-
lemaan kohti pitempiä matkoja, sanoo Borremans, joka toi-
voo, että vuoden 2019 Special Olympics -kesämaailmanki-
soissa Abu Dhabissa olisi jo mukana suomalaistriathlonisti 
tai pari.

 Tuomalla Special Triathlon -lähtöjä kotimaisiin triathlon-
tapahtumiin, Borremans samalla kouluttaa kisajärjestäjiä ja 
koko triathlonyhteisöä suvaitsevaisuuden ja esteettömyy-
den saloihin. Hän kehuu etenkin kesällä Oulussa järjestet-
tyä triathlontapahtumaa, jossa paikalle oli hankittu inva-
bajamaja, vaikka Special Triathlon -lähdössä oli vain puoli 
tusinaa osallistujaa. 

– Ymmärrys esteettömyystarpeista ja suvaitsevaisuus syn-
tyvät kohtaamisien ja kokemuksen kautta, Borremans lin-
jaa. 

Nyt Borremans virittelee kotimaiseen triathloniin Triath-
lonkamu-toimintaa, jossa triathlonistit voisivat ryhtyä eri-
tyistä tukea tarvitsevien harrastajien harjoituskavereiksi ja 
sparraajiksi.

 – Se olisi vähän samankaltaista kuin Unified-partnerit 
Special Olympics -toiminnassa, Borremans sanoo..

Erwin Borremans 
ohjaa triathlonin 
pariin
Triathlonin harrastamisesta 
kiinnostuneet voivat ottaa yh-
teyttä Erwin Borremansiin, joka 
mielellään auttaa eteenpäin: 
erwin.borremans
@keskuspuisto.fi

Info
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Parataekwondon pioneeri
Matti Sairanen on tuoreen paralympialajin taekwondon uranuurtaja 
Suomessa. Jos kaikki menee nappiin, pääsee Sairanen osallistumaan

sekä kesä- että talviparalympialaisiin.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

K
ansainvälinen Paralym-
piakomitea IPC julkisti al-
kuvuodesta 2015 lajiohjel-
man vuoden 2020 Tokion 
paralympialaisiin. Purjeh-

dus ja CP-jalkapallo pudotettiin tylys-
ti pois kisoista ja tilalle nostettiin sul-
kapallo ja taekwondo.

Taekwondon osalta valinta tuli suo-
malaisittain osuvaan paikkaan, olihan 

Matti Sairanen juuri voittanut lajissa 
MM-hopeaa Moskovassa kesällä 2014. 
Kuten paralympialaisiin nousseille la-
jeille usein käy, taekwondossakin lajin 
taso on sittemmin noussut kohinalla, 
eikä nelinkertainen MM-mitalisti Saira-
nen ole noussut palkintopallille enää 
kesän 2014 jälkeen. Yhtäkaikki, Suo-
mella on kuitenkin hyvän kansainväli-
sen tason ehdokas Tokion paralympia-

laisten taekwondomittelöihin.
Espoossa ranskalaisen vaimonsa, tyt-

tärensä ja koiransa kanssa asuva Sai-
ranen on melkoinen maailmankansa-
lainen. Hän muutti Kiinaan jo pienenä 
lapsena Nokialla työskennelleen isän-
sä komennuksen myötä. Kaikkiaan 
32-vuotias Sairanen on asunut Pekin-
gissä noin kaksi kolmasosaa elämäs-
tään.

Matti Sairanen treenaa Taekwon-
dourheilijat 2011 -seuran salilla Hel-
singin Konalassa mm. universiadeis-
sa alkusyksystä Suomea edustaneen 
Jenna Partasen kanssa.
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Matti Sairanen
32-vuotias espoolainen on 
parataekwondon nelinkertainen 
MM-mitalisti: pronssia 2010, 
hopeaa 2012, pronssia 2013, 
hopeaa 2014. Edustaa 
Taekwondourheilijat 2011 
-seuraa.

Sairasen luokka taekwondossa 
on K44, jonka urheilijoilla on 
toiminnan rajoitus yhdessä 
kädessä. Hänen painoluokkansa 
on alle 61-kiloiset.

Sairanen kilpailee myös 
paralumilautailussa. Hän sijoittui 
helmikuun MM-kilpailuissa 
15:nneksi lumilautacrossissa ja 
16:nneksi banked slalomissa 
yläraajavammaluokassa SB-UL.

Taekwondon pariin hän löysi 14-vuo-
tiaana, jolloin hän asui Filippiineillä. 
Ennen taekwondoa Sairanen oli har-
rastanut mm. judoa ja wushua.

– Olen sellainen tyyppi, että kun 
näen jonkin kiinnostavan näköisen 
jutun, niin sitä pitää päästä kokeile-
maan, sanoo Sairanen, jonka lajireper-
tuaariin kuuluu nykyään myös mm. 
veitsenheitto.

Taekwondoura joutui muutamaksi 
vuodeksi telakalle sen jälkeen, kun Sai-
rasen vasen käsi halvaantui moottori-
pyöräonnettomuudessa Loimaalla. Käsi 
amputoitiin kyynärpäästä alaspäin.

– Luulen, että taekwondo olisi jäänyt 
siinä vaiheessa muutenkin, kun muu-
tin silloin takaisin Suomeen, Sairanen 
toteaa.

Parikymppisenä Sairanen palasi Pe-
kingiin opiskelemaan kiinan kieltä. Sil-
loin hän palasi myös taekwondon pariin. 

Pian sen jälkeen alettiin järjestää 

myös parataekwondon MM-kilpailu-
ja. Vielä vuonna 2009 Azerbaidzanissa 
järjestettyihin ensimmäisiin kisoihin 
Sairanen ei matkustanut, mutta Pie-
tarissa 2010 hän otteli uransa ensim-
mäisen MM-pronssin.

Pari vuotta sitten takaisin Suomeen 
muuttanut Sairanen on tällä vuosikym-
menellä ollut arvokisojen vakiokasvoja. 
Lokakuussa Lontoossa käytävät MM-
kilpailut ovat hänelle jo uran kymme-
nennet arvokisat MM- ja EM-tasolla.

Sairanen tavoittelee paikkaa Tokion 
kesäparalympialaisiin, mutta on täysin 
mahdollista, että hän tekee paralym-
piadebyyttinsä jo ensi keväänä Pyeon-
gchangin talviparalympialaisissa. Hän 
on nimittäin kilpaillut parina viime 
kautena myös paralumilautailussa, 
johon hyvää pohjaa on antanut lap-
suudesta saakka jatkunut skeittaus- 
harrastus.

– Jos pystyn alkavalla kaudella osoit-

Info

Itämaiset lajit ovat lähellä Sairasen 
sydäntä.

Sairasen toinen laji lumilautailu on 
alkanut skeittausharrastuksen kautta.

tamaan, että minulla on realistiset 
mahdollisuudet kahdeksan parhaan 
joukkoon luokassani, niin voin tulla va-
lituksi, Sairanen sanoo..
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Kolumnipalstalla pohditaan, ihmetellään ja otetaan kantaa 
vammaisurheiluun ja -liikuntaan eri näkökulmista.

Näkökulma

Tiiu Tuomi on Suomen Taekwondoliiton nuorisovastaava
ja ohjannut taekwondoa yli 20 vuotta lapsille ja aikuisille.

K
un näin naisen kisakatsomosta, ensimmäinen 
ajatukseni oli, ettei ilman jalkateriä voi osallis-
tua taekwondo-otteluun. Eikä ilman käsiä. Mie-
tin, miten vaikeaa on pysyä pystyssä yhdellä 
jalalla potkiessa sekä sitä, sattuuko potkaise-

minen kovaan panssariin, jos potkii pelkällä nilkalla. Odotin 
ottelun alkamista, jotta näkisin mitä siinä tapahtuu. Ottelu 
alkaa ja vastustajana on nainen, jolta puuttuvat molemmat 
kädet. Naiset koskettavat ottelun alkajaisiksi toistensa jal-
kaa omalla jalallaan. ”Kättely!”, ymmärsin. Taekwondo-ot-
telussa ottelijat yleensä kättelevät toisiaan ennen ottelua 
hyvän urheiluhengen eleenä. Ottelua katsellessani omat 
ennakkoluuloni karisivat. Ottelu oli hieno kamppailu mo-
lemmilta ottelijoilta ja potkut onnistuivat molemmilta usei-
den pisteiden arvoisesti. Tämä ottelu käytiin viime syksynä 
parataekwondon EM-kilpailuissa Puolassa.

Vaikka meillä Suomessa parataekwondo ja soveltava taek-
wondo ovat vielä ns. lapsen kengissä, maailmalla niin kil-
pailu- kuin harrastustoiminnassa on jo paljon osallistujia. 
Ensimmäiset askeleet vammaistaekwondon kehitykseen 
on otettu vuonna 2005, kun taekwondon maailmanliitto, 
World Taekwondo, perusti Parataekwondo-komitean edis-
tämään vammaistaekwondoa ja erityisesti kilpailua (otte-

Kätellä voi jaloillakin
lu). Taekwondo-ottelun lisäksi World Taekwondo on vuon-
na 2013 lisännyt kehitystyöhön liikesarjat. Liikesarjoissa 
erilaisia vammaluokituksia on paljon enemmän kuin otte-
lussa. Ottelun vammaluokat keskittyvät yläraajapuutteisiin 
ja toimintahäiriöihin, kun taas liikesarjoissa on mukana niin 
näkö-, kuulo- kuin kehitysvammatkin. Viimeisimpänä on ke-
hitetty pyörätuoli- ja lyhytkasvuisten luokkia. World Taek-
wondon kehitystyö on tuonut tulosta, sillä taekwondo on 
valittu uudeksi paralympialajiksi Tokioon vuonna 2020.

Maailmalla kilpailu- ja harrastustoiminnan kehitys on siis ol-
lut huiman nopeaa. Kuitenkin täällä Suomessa törmää edel-
leen erilaisiin ennakkoluuloihin niin lajin sisällä kuin ulkopuo-
lellakin. On turhauttavaa yrittää selittää lajin parissa pitkään 
toimineelle henkilölle, että vammaiset voivat samalla tavalla 
harrastaa taekwondoa kuin muutkin; omalla tasollaan ja so-
velletusti ja silti sitä voidaan kutsua taekwondoksi. Yhtä tur-
hauttavaa on se, kun yrittää selittää lapsen vanhemmalle, 
että taekwondo ei ole väkivaltaa eikä siinä satuteta ketään, 
vaan päinvastoin se auttaa motoriikan ja liikelaajuuksien ke-
hittämisessä. Vaikka turhaudun, tulen asiaa selittämään niin 
kauan kuin tarvitsee. Viime syksyn parataekwondon EM-kil-
pailuista mieleeni jäänyt osallistujien onnistumisen ilo ja hie-
not suoritukset tulevat elämään mielessäni pitkään.
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Näkökulma
Media-
katsaus

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun 
liittyvien aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

Tiesitkö
että...

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

Sisujengi vieraili 
Susijengin pippaloissa
Miesten koripallon EM-kilpailujen alkulohkon ottelussa Suomi–Puola nähtiin 
tauko-ohjelmana Unified-koripallon näytösottelu. Tupa oli Helsingin Hartwall 
Areenalla täynnä Suomen jatko-aikavoittopelissä, joten Unified-koripalloilijat 
saivat näyttää taitojaan hienon korishuuman keskellä. Euroopan Special Olym-
pics -järjestö jakoi Kansainväliseltä Koripalloliitolta FIBA:lta saamaansa kuvama-
teriaalia näytösottelusta seuraajilleen.

www.facebook.com/SOEuropeEurasia

Pohjoisen alueen Barents Games -kisoja on nykymuodos-
saan, eli useiden lajikokonaisuuksien yhteiskisoina järjestetty 
vajaan vuosikymmenen ajan. Vuorovuosin järjestetään kesä- 
ja talvilajien kisat.

Barentsin alueeseen katsotaan kuuluvaksi Norjan, Ruotsin 
ja Suomen pohjoisosat sekä Venäjän luoteiskulma, eli alueet 
Barentsinmeren ympärillä ja Pohjoiskalotissa. Suomesta Ba-
rents Games -kisoihin voi osallistua urheilijoita Lapin, Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista.

Vuonna 2015 Oulussa järjestetyissä kesäkisoissa oli ensim-
mäistä kertaa mukana vammaisurheilijoita, kun yhtenä lajeis-
ta oli boccia. Syyskuun alussa 2017 Norjan Bodøssa järjeste-
tyissä viimeisimmissä kesäkisoissa vammaisurheilijoita oli 
mukana jo useammassa lajissa: bocciassa, keilailussa, yleisur-
heilussa ja pöytätenniksessä. Kaikkiaan lajeja kesäkisoissa oli 
15 ja urheilijoita tuhatkunta.

VAU:n Pohjoisen alueen aluetoiminnan suunnittelija Jarno 
Saapunki on vahvasti ollut mukana tuomassa vammaisurhei-
lua osaksi Barents Games -kisoja, ja nyt Bodøssakin hän oli 
mukana Suomen kuudesta kehitysvammaisesta urheilijasta 

Pohjoisen alueen Barents 
Games -kisoihin 
osallistuu myös 
vammaisurheilijoita

Boccian kehitysvammaisten palkintojenjako. Keskellä Suomen 
kultajoukkue Ukko Törmänen, Anniina Partanen ja Perttu Kos-
kinen.

koostuneen joukkueen johtajana.
– Tärkeä linkki on ollut myös Barents-urheilun puheenjoh-

taja Osmo Happonen, joka on ollut aktiivisessa roolissa vam-
maisurheilun mukaan saamiseksi kisoihin, Saapunki sanoo.

Suomesta Bodøssa olivat mukana Oskari Hoppula ja Jo-
hanna Koskinen keilailussa, Marko Ruotsalainen yleisur-
heilussa sekä kultaa vuolleet Perttu Koskinen, Ukko Törmä-
nen ja Anniina Partanen bocciassa.

Seuraavat kisat ovat edessä jo maaliskuussa 2018, jolloin 
kilpaillaan talvilajeissa Ruotsin Luulajassa. Vammaisurhei-
lu on pääsemässä ensi kertaa mukaan talvikisojenkin ohjel-
maan, tosin lajina on paremmin kesäkisoista tunnettu uinti.

Seuraavat kesäkisat ovat 2019 Venäjän Murmanskissa. Suo-
men isäntävuoro on seuraavan kerran talvikisoissa 2020.
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Tutkittua

TEKSTI: LEENA KUMMU

Paralympialaisten medianäkyvyys ja tunnettuus on ollut 
nousussa usean vuoden ajan. Tuntuvana läpimurtona pi-
detään Lontoon vuoden 2012 paralympialaisia, jotka rik-
koivat katsoja- ja tv-näkyvyysennätyksiä. Paralympiaurhei-
lu on maailmanlaajuisesti tunnettu vahva brändi ja siihen 
liittyy nykyisin yhä tiiviimmin markkina-arvo, raha sekä yri-
tyskumppanuudet. 

Nielsen Sports -tutkimuskeskus toteutti yhteistyössä Kan-
sainvälisen Paralympiakomitean IPC:n kanssa maailman-
laajuisen tutkimuksen paralympialaisten markkinapotenti-
aalista (Global overview potentials of Paralympics) vuosina 
2015 ja 2016. Tutkimuksessa käsiteltiin paralympiabrändin 
arvoa, sponsorointia sen ympärillä sekä sitä, miten yrityk-
set voivat hyödyntää paralympiakisojen kasvavaa vetovoi-
maa.

IPC:n markkinointijohtaja Alexis Schäfer tuli elokuussa 
Suomen Paralympiakomitean kutsumana esittelemään tut-
kimustuloksia ja brändikehitystä yrityksille ja urheiluorga-
nisaatioille. 

– Paralympiabrändi vahvistuu vuosi vuodelta. Se on kas-
vava, jännittävä ja tavoittaa koko ajan enemmän ja enem-
män ihmisiä. Brändi rakentuu voimakkaista tarinoista, jot-
ka vaikuttavat ihmisiin. Suomessa Yle on tehnyt hyvää työtä 
paralympialaisten näkyvyyden osalta ja lähetystunnit ovat 

Paralympiaurheilussa 
tehoaa tarinan voima 

hienossa nousussa, Schäfer kiittelee.
Bränditutkimuksen mielenkiintoisin tutkimuslöydös liittyy 

niin sanottujen milleniaalien eli kyselyhetkellä 18–37-vuoti-
aiden vastaajien näkemyksiin. Merkittävä osa eli neljä vii-
destä tästä nuoremmasta sukupolvesta ostaa todennä-
köisemmin tuotemerkkiä, joka tukee paralympiaurheilua: 
osuus on suurempi kuin olympiaurheilun vastaava luku. 

Tutkimuksessa vertailtiin myös mitkä adjektiivit kuvaavat 
vastaajien mielissä paralympialaisia ja olympialaisia. Para-
lympialaisiin liitettiin selvästi positiivisempia sanoja kuten 
ainutlaatuinen, kunnioittava, reilu, silmiä avaava, inspiroi-
va ja innovatiivinen. Olympialaisiin liitettiin puolestaan tois-
tuvasti sanoja poliittinen, kaupallinen, perinteinen ja kor-
ruptio. 

– Roolimallit ovat tärkeitä ja vuoden urheilijaksi valittu 
vammaisurheilija kertoo paljon suomalaisesta yhteiskun-
nasta. Se osoittaa valtaväestölle, että pyörätuolilla liikku-
va henkilö pystyy mihin vain. Paralympiaurheilussa uniikkia 
on se, että mielikuva on positiivinen ja tarinoissa rohkeus ja 
voima yhdistyvät, Schäfer kuvaa.

Myönteinen suhtautuminen näkyi myös kysyttäessä mie-
likuvaa paralympiaurheilua sponsoroivasta yrityksestä. 
Vastaajista 85% on sitä mieltä, että paralympiaurheilua tu-
keva yritys on sosiaalisesti vastuullinen ja lähes yhtä suuri 

osa olisi ylpeitä, jos oma työnantaja 
tukisi paralympiaurheilua. Vastaa-
jista kaksi kolmasosaa olisi valmis 
maksamaan tuotteesta enemmän, 
jos se tukee paralympiaurheilua. 
Milleniaalien joukossa lukemat olivat  
4–5 prosenttiyksikköä suuremmat. 
Olympiabrändin osalta yllä kuvatut lu-
kemat olivat puolestaan keskimäärin 
noin 5 prosenttiyksikköä alemmat. 

Tyypillinen paralympiaurheilusta 
kiinnostunut henkilö on hyvin kou-
lutettu, taloudellisesti hyvin pärjäävä 
ja edelläkävijänä hankkimassa uusia 
tuotteita. Hän on aktiivinen sosiaali-
sessa mediassa ja hänellä on moder-
ni elämäntapa. Paralympiafaneista 
52% on naisia..
Olympialaisten ja paralympialaisten 
mielikuvavertailu. Kumpaan kilpailuun 
yhdistät kunkin sanan?
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

TEKSTI: JUHA KIVINEN

Turun Palloseura muisti erityisliikuntaryhmiään

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä, keskiviik-
kona 11. lokakuuta 2017 järjestetään kak-
si erityisesti tytöille suunnattua Tyttöjen Tie 
Tähtiin -kokeilutapahtumaa, joissa voi tu-
tustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin 
ja löytää oman juttunsa. Tapahtumat jär-
jestetään Helsingissä, Myllypuron Liikunta-
myllyssä (Myllypurontie 1) sekä Lapin urhei-
luopistolla Rovaniemellä (Hiihtomajantie 2) 
klo 17.00–20.00.

Helsingin tapahtumassa on kokeiltavana 
mm. cheerleadingia, pyörätuoli- ja Unified-
koripalloa, kepparirataa, bocciaa ja taek-
wondoa. Lisäksi on luvassa kaikille soveltu-
va katutanssihaaste sekä maailmanmestari 
Amanda Kotajan ratakelauskoulu!

Rovaniemen tapahtumassa pääsee esi-
merkiksi keilaamaan, pelaamaan sokkopin-
gistä ja kiipeilemään. Tavattavissa on myös 
Pyeongchangin talviparalympialaisiin val-
mistautuva kelkkahiihtäjä Sini Pyy.

Suomen Paralympiakomitean ja Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n järjestä-
mät tapahtumat ovat maksuttomia ja avoi-
mia kaikille itsensä tytöksi mieltäville. Tule 
mukaan ja tuo kaverit ja sisarukset myös!

Lisätiedot Helsingin tapahtumasta: 
VAU, Piia Korpi, puh. 044 767 1368, 
piia.korpi@vammaisurheilu.fi
Lisätiedot Rovaniemen tapahtumasta: 
VAU, Jarno Saapunki, puh. 040 737 5882, 
jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi

95-vuotisjuhlavuottaan viettävä Tu-
run Palloseura palkitsi ansioitunei-
ta seuratoimijoitaan iltatilaisuudessa 
12.8. Seura halusi samassa yhteydessä 
muistaa myös lajivalikoimaan kuuluvia 
erityisliikunnan ryhmiä. Turun Pallo-
seura ry ja Senioritepsiläiset ry lahjoit-
tivat 3000 euroa jaettavaksi neljälle eri 

ryhmälle: kelkkajääkiekolle, sähköpyö-
rätuolisalibandylle, jalkapallon Sateen-
kaari-erityisryhmälle sekä soveltavalle 
keilailulle.

TPS Juniorijääkiekko ry on mukana 
kelkkajääkiekon harrastetoiminnassa. 
Jalkapallon Sateenkaari-erityisryhmä 
tarjoaa harrastuksen liikunnallisille, yli 

13-vuotiaille kehitysvammaisille. TPS 
Salibandy ry järjestää erityisliikunta-
ryhmiä kehitysvammaisille, erityislap-
sille ja sähköpyörätuolisalibandyn-
pelaajille. Soveltavan keilailun ryhmä 
on kehitetty nuorille, jotka tarvitsevat 
vamman vuoksi apua lajin harrastami-
seen.

Tyttöjen Tie Tähtiin -tapahtumat 
Helsingissä ja Rovaniemellä 11.10.
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Asiaa ja tarinoita vammaishuippu-urheilun maailmasta.

Huipulla

Isäntämaa jäi sivurooliin 
maalipallon 

EM-kilpailuissa
Syyskuussa Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestetyt maalipallon Euroopan 

mestaruuskilpailut onnistuivat järjestelyiltään ja keräsivät osallistujien kehut. 
Isäntämaan urheilullinen menestys sen sijaan jätti toivomisen varaa.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Liian usein turnauksen aikana pallot 
pomppivat suomalaispelaajien ulottumattomiin. Tässä torjuntaa yrittää Krista Leppänen.
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Huipulla

S
uomen miesten maajoukku-
een osalta ongelmat alkoivat 
muutamaa viikkoa ennen 
kisojen alkua, kun tärkeän 
maalintekijän ja hengen-

nostattajan Erkki Miinalan heittokä-
den hauislihas repeytyi.

Miinala kuuluu maailman maalipal-
loeliittiin, eikä hänen poissaolonsa voi-
nut olla vaikuttamatta joukkueen isku-
kykyyn. Suomen peliotteet ailahtelivat 
melko lailla. Surkeaa avauspäivää seu-
rasi iso tasonnosto toisena päivänä, jol-
loin Slovenia- ja Liettua-voitot pelasti-
vat isännät puolivälieriin.

Lopulta Suomi jäi kuitenkin mitalipe-
lien ulkopuolelle ja joutui pelaamaan 
torstaina sarjapaikastaan ottelussa si-
joista 7–8. Kotiyleisön helpotukseksi 
Ukraina kuitenkin kaatui 6–3 ja A-sarja-
paikka säilyi. Turnauksessa sijoille 8–10 
sijoittuneet putosivat B-sarjaan.

– Turnaus kokonaisuudessaan ei ol-
lut sitä, mitä lähdettiin hakemaan, mut-
ta katastrofilta vältyttiin. Taivaan ja hel-
vetin ero oli tällä kertaa kolme maalia, 
Suomen päävalmentaja Jarkko Pokki-
nen sanoi viitaten Ukraina-pelin toisel-
la jaksolla syntyneisiin ratkaisuosumiin.

Kapteeni Jarno Mattila oli maalitilas-
ton neljäs 23 maalillaan, eikä käytän-
nössä tehnyt virheitä puolustuksessa. 
Juuri enempää ei pelillisesti voi vaatia. 

Nuoren polven pelaajat Eetu Eronen, 
Markus Tihumäki ja Miika Honka-
nen saivat paljon vastuuta, mikä toi-
vottavasti poikii hedelmää tulevaisuu-
dessa.

Suomen naisten joukkue joutui sa-
maan tilanteeseen kuin miehetkin, eli 
pelaamaan sijoista 7–8. Naisillakin tur-
nauksen parasta antia oli toinen peli-
päivä, jolloin joukkue pelasi Tanskan 
kanssa tasan 1–1 ja voitti Kreikan 6–1. 
Sen jälkeen pelisuoritukset heikkenivät 
ottelu ottelulta ja putoamisen ratkais-
seessa pelissä joukkue jäi Saksan jal-
koihin 0–6. Naiset joutuvat siis hake-
maan vauhtia vuonna 2018 B-sarjan 
EM-kilpailuista Puolasta.

– Ajatellen, että meillä on nuoria pe-
laajia ja voittamaan täytyy oppia, niin 
ehkä se B-sarja on sitten paikka oppia 
voittamaan, kuten täällä välieriin pääs-
syt sarjanousija Kreikka osoitti, naisten 
päävalmentaja Heikki Juvonen pohti.

Suomi puolusti turnauksessa par-
haimmillaan kelvollisesti, mutta hyök-
käyspäähän saatiin onnistumisia käy-
tännössä vain Kreikka-ottelussa. 
Maalinteko oli täysin Krista Leppäsen 
ja Iida Kauppilan varassa. He heittivät 
molemmat viisi maalia.

Miesten Euroopan mestariksi eteni 
edellisvuoden paralympiakultamitalis-
ti Liettua, joka voitti finaalissa nuoren 

Maalipallon 
EM-kilpailut 2017
Kaikki tulokset ja muu kisainfor-
maatio Pajulahden EM-kilpailuis-
ta löytyy osoitteesta
www.pajulahti2017.fi

Info

ja nousevan Saksan. Pronssia voitti Bel-
gia, jolle mitali oli maan historian en-
simmäinen maalipallossa. 

Naisten mestaruus meni odotetusti 
Venäjälle, jonka tasaisen vahva joukkue 
hyydytti finaalissa maailman parhaan 
naismaalipalloilijan Sevda Altunolu-
kin varassa olleen Turkin. Pronssimita-
lit nappasi Israel.

– Tavoitteena oli tehdä pelaajaläh-
töiset kisat, joissa asiat toimivat ni-
menomaan joukkueiden kannalta. 
Joukkueilta saadun erinomaisen pa-
lautteen perusteella tässä onnistut-
tiin. Liikuntakeskus Pajulahti tarjoaa 
erinomaiset puitteet maailmanluokan 
vammaisurheilutapahtumien järjestä-
miselle, kisojen pääsihteeri Timo Pel-
konen summasi..

Erkki Miinalan jäätyä sivuun Suomen miesten avauskokoonpa-
non muodostivat useimmiten Jarno Mattila (edessä), 
Miika Honkanen ja Eetu Eronen.

Venäjä voitti naisten mestaruuden ja keskipelaaja Anna She-
vchenko valittiin naisten turnauksen arvokkaimmaksi pelaa-
jaksi. Miesten arvokkain pelaaja oli Belgian Klison Mapreni.
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Huipulla

Tarvitaanko täällä 
manageria?

Leo-Pekka Tähti, Matti Suur-Hamari, Henry Manni ja viimeisimpänä  
Sini Pyy. Hitaasti mutta varmasti kasvaa itselleen oman managerin 

hankkineiden suomalaisten vammaisurheilijoiden joukko. He ovat itse ottaneet 
managereihin yhteyttä, kun ovat todenneet sellaista tarvitsevansa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: NOORA VIHERVAARAN KOTIALBUMI, RIKU VALLEALA, LAURA LEPISTÖN KOTIALBUMI

Kolminkertainen maailmanmestari sekä arvostetun X-Games -kutsukilpailun voittanut paralumilautailija Matti Suur-Hamari sekä 
hänen managerikaksikkonsa Satu Järvelä ja Noora Vihervaara.
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Huipulla

P
itkän linjan urheilumanagerin Jukka Virtasen mu-
kaan käytännössä kaikilla huipulle tähtäävistä suo-
malaisurheilijoista tulisi olla oma manageri. Hän ei 
sano sitä pelkästään oman ammattikuntansa etua 
ajatellen, vaan puhtaasti kylmiin numeroihin vedo-

ten.
– 80 prosenttia suomalaisista yksilölajien maajoukkueurhei-

lijoista tulee toimeen 10 000 eurolla vuodessa tai vielä vähem-
mällä, Virtanen sanoo.

– Manageri on tittelinä turhan juhlava. Urheilijat tarvitsevat 
yksinkertaisesti ihmisen, joka huolehtii heidän talousasiois-
taan ja tekee varainhankintaa heidän puolestaan, hän jatkaa.

Toinen kysymys on tietenkin se, missä vaiheessa managerin 
kannattaa ottaa joku tietty urheilija ”talliinsa”. Suomalaisessa 
urheilussa liikkuvat rahasummat ovat melko pieniä. Valta-
osa urheilumanagereista pystyy manageroimaan kourallista 
urheilijoita ja sen lisäksi heidän täytyy tehdä muita hommia 
elantonsa turvaamiseksi.

Leo-Pekka Tähden managerina toimivan Virtasen ja Henry 
Mannia manageroivan Laura Lepistön kohdalla urheilumana-
gerointi on osa heidän yrityksiensä liiketoimintaa. Tähti otti 
Virtaseen yhteyttä vuoden 2004 Ateenan paralympialaisten – 
ja kahden paralympiakullan – jälkeen. Manni puolestaan kysyi 
Lepistöä managerikseen vuoden 2016 Rion paralympiaprons-
sin jälkeen.

– Sen jälkeen, kun olin käynyt urheilumanagerikurssin, on 
alkanut tulla jonkun verran kyselyitä, että voisinko ryhtyä ma-
nageriksi. Pyyntöjä on täytynyt punnita tarkkaan, koska urhei-
lijan asioille pitää löytyä aidosti tarpeeksi aikaa, sanoo Lepistö, 
joka manageroi Mannin lisäksi aitajuoksija Viivi Lehikoista ja 
hiihtäjä Martti Jylhää.

– Henkka on persoonana ja huippu-urheilijana sellainen, 
että hänen kohdallaan homma natsasi nopeasti, Lepistö to-
teaa.

Noora Vihervaara ja Satu Järvelä ryhtyivät paralumilau-
tailija Matti Suur-Hamarin manageriksi vuoden 2014 Sotshin 
paralympialaisten jälkeen. Toisin kuin Tähdellä ja Mannilla, 
Suur-Hamarilla ei ollut vilauttaa yhteistyöneuvotteluissa para-
lympiamitalia, mutta se ei estänyt yhteistyön alkamista.

– Matti tuli hattu kourassa meidän pakeille, että olisiko mah-
dollisuutta ryhtyä häntä auttamaan. Siinä kun käytiin läpi aja-
tuksia ja tarpeita, niin aika nopeasti tehtiin päätös, että vaikka 
tästä ei koskaan penniäkään saataisi, niin halutaan olla jeesi-
mässä. Se oli enemmän sellainen tunteisiin vetoava päätös, 
Vihervaara kertoo.

– Hänen kaikesta tekemisestä ja asenteesta näki, että tämä 
kaveri tietää, mitä se haluaa saavuttaa. Se on jotain sellaista, 
mihin managerinakin on helppo sitoutua, Vihervaara sanoo.

Kolmikon yhteistyön alettua Matti Suur-Hamari on ehtinyt 
voittaa jo muutaman maailmanmestaruuden ja nousta yh-
deksi valovoimaisimmista suomalaisista vammaisurheilijois-
ta. Vuoden 2018 paralympialaisten lähestyessä Suur-Hamarin 
markkina-arvo todennäköisesti tulee vain kasvamaan, jos-
kaan se ei ole välttämättä Vihervaaralle ja Järvelälle tärkeintä.

– Me teemme urheilumanagerointia käytännössä päätoi-
misesti, mutta se, että saadaan tehdä mitä halutaan, menee 
usein sen edelle, kuinka paljon jossain kuussa tienataan ra-
haa, Vihervaara muotoilee.

Lumilautailutaustaisten Vihervaaran ja Järvelän talliin kuu-
lui tämän vuoden alkuun saakka ainoastaan lumilautailijoi-
ta, kunnes kelkkahiihtäjä Sini Pyy onnistui tekemään kaksik-
koon asenteellaan niin suuren vaikutuksen, että yhteistyö 
lähti käyntiin.

– Ja aika pian Sinille saatiin pääyhteistyökumppanikin. 
Olemme olleet tosi tyytyväisiä yhteistyöhön Sinin kanssa, Vi-
hervaara toteaa.

– Vaikka olemmekin Matin ja Sinin taustoilla ensisijaisesti 
”rakkaudesta lajiin”, niin on ollut mahtava huomata paraur-
heilun potentiaali myös kaupallisesti. Sponsoroinnin pitäisi 
aina olla kaikkia osapuolia hyödyttävää markkinointiyhteis-
työtä. Juuri tällaisia ovat olleet kumppanuudet, joita olemme 
Matin ja Sinin osalta myyneet, hän jatkaa.

Leo-Pekka Tähden valinta Vuoden urheilijaksi oli viimeisin 
läpimurto vammaisurheilun näkyvyyden kasvuprosessissa. 
Todennäköistä on, että jatkossa Suomessa tulee olemaan yhä 
enemmän vammaisurheilijoita, joille managerin palveluis-
ta saattaisi olla etua, sillä se vapauttaa omia voimavaroja itse 
pääasiaan, eli urheilemiseen..

Suomen 
Urheilumanageriyhdistys
Suomen Urheilumanageriyhdistyksen toimintaan voi 
tutustua osoitteessa www.suomenurheilumanagerit.fi

Info

Entinen huipputaitoluistelija Laura Lepistö on toiminut ratake-
laaja Henry Mannin managerina vajaan vuoden.
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V
oimanostajat Jenni Kuusela ja Reetta Jokinen 
sekä uimarit William Söderling ja Henrik Kro-
gius voittivat yhteensä kuusi mitalia (kaksi kul-
taa, kaksi hopeaa, kaksi pronssia) neljän vuo-
den välein järjestettävästä lyhytkasvuisten 

urheilun suurtapahtumasta.
Helsinkiläinen Kuusela voitti kultaa penkkipunnerrukses-

ta alle 44-kiloisten painoluokassa tuloksella 50 kiloa. Hän 
teki vielä kisan päätteeksi painoluokkansa maailmanennä-
tyksen 52 kiloa kilpailun ulkopuolella. Turkulainen Jokinen 
säesti mainiosti alle 52-kiloisten pronssimitalillaan, joka ir-
tosi tuloksella 38 kiloa.

Helsinkiläiset Söderling ja Krogius kauhoivat uima-altaas-
ta neljä mitalia. Söderling voitti kultaa 100 metrin sekauin-
nista ja hopeaa 50 metrin rintauinnista. Krogius saavutti 
hopeaa 25 metrin vapaauinnista ja pronssia 50 metrin per-
hosuinnista.

Söderling oli neljä vuotta sitten Yhdysvalloissa järjeste-
tyissä World Dwarf Games -kilpailuissa ainoa suomalaisur-
heilija. Sitä ennen järjestetyissä viisissä edellisissä kisoissa 
ei tiettävästi ole suomalaisurheilijoita ollut. Guelphin kisat 
olivat selkeä kehitysaskel suomalaisessa lyhytkasvuisten 
urheilussa.

– Hyvä ja positiivinen kokemus, ehdottomasti kannatti 
lähteä! Ensi kerralla sitten vielä isommalla Suomi-porukal-
la, Jenni Kuusela sanoi.

– Henkilökohtaisesti oli mahtava saada ensimmäinen ki-
sakokemus. Pidin kisatilanteesta, kun jännityksestä huoli-
matta sai mielen hallittua ja suoritukset oikein suoritettua, 
hän jatkoi.

World Dwarf Games -kisoissa kilpailtiin 12 lajissa, esimer-
kiksi yleisurheilussa, lentopallossa ja koripallossa ja muka-

Suomalaisnelikolla 
menestyksekäs reissu 

lyhytkasvuisten kisoihin 
Kanadaan

Suomen neljän urheilijan joukkue esiintyi edukseen lyhytkasvuisten 
World Dwarf Games -kisoissa Kanadan Guelphissa elokuun alussa. 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: JENNI KUUSELA

William Söderling (vas.), Henri Krogius, Reetta Jokinen
ja Jenni Kuusela.

na oli satoja urheilijoita yhteensä 19 maasta. Suomen neli-
kon lisäksi muita pohjoismaita ei ollut edustettuna.

– Huomasi kyllä, että esimerkiksi USA:ssa, Briteissä ja 
Australiassa lyhytkasvuisten urheilu on ollut pitkään iso jut-
tu. Joukkueet olivat ihan valtavankokoisia ja voitonhalu mo-
nessa lajissa melkoinen, Kuusela totesi.

Lyhytkasvuisten lajeja on mukana myös vammaisurheilun 
suurimmassa tapahtumassa paralympialaisissa, mutta suo-
malaisia lyhytkasvuisia urheilijoita ei siellä ole nähty – vielä..
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P
aratriathlonisti Liisa Liljan kilpailukausi oli käy-
tännössä täydellinen. Kesäkuussa hän voitti Itä-
vallassa uransa ensimmäisen Euroopan mes-
taruuden ja todellisena kruununa syyskuussa 
Hollannissa uransa ensimmäisen maailmanmes-

taruuden.
Vielä edellisellä kaudella Lilja oli kovien amerikkalaiskil-

pailijoiden perässä, mutta nyt Rotterdamin MM-triathlonis-
sa hän jätti Allysa Seelyn 1.20 minuutin päähän.

Parayleisurheilun MM-kilpailuissa Lontoossa Suomen 
T54-luokan sprintteritähdet Leo-Pekka Tähti ja Amanda 
Kotaja kelasivat 100 metrin maailmanmestaruuksiin. Täh-
ti kelasi lisäksi pronssia 200 metrillä. Toni Piispanen oli 
hopealla T51-luokan 100 metrillä ja Marjaana Heikkinen 
F34-luokan keihäänheitossa. Henry Manni kelasi pronssia 
T34-luokan 400 metrillä.

Näkövammaisten keilailun MM-kilpailuissa Japanissa 
Mari Koskinen voitti B3-luokan All events -kilpailun kul-
taa. Lisäksi suomalaiset saavuttivat neljä MM-hopeaa: Petri 
Mäkivirta B1-luokan singlekisassa, Tuija Näsilä B2-luokan 
singlekisassa, Koskinen B3-luokan singlekisassa sekä Mäki-
virta ja Koskinen parikilpailussa.

Paragilityn MM-kilpailuissa Itävallassa Marika Ruoho-
nen voitti kultaa australiankelpiensä Zalaman kanssa G3-
luokassa. Jonna Malmberg ja Ropperi sijoittuivat hopealle 
sekä Saila Tiainen ja Mimmi pronssille G6-luokassa.

Harri Sopanen voitti käsipyöräilyn H1-luokan aika-ajon 
MM-pronssia Etelä-Afrikan Pietermaritzburgissa. Teppo 
Polvi oli kilpailun neljäs. Maantieajossa Polvi, Sopanen ja 
H3-luokan Jani Peltopuro jäivät kauas mitalitaistosta.

Pyörätuolirugbyn EM-kilpailuissa Saksassa Suomi hävisi 
kaikki ottelunsa, jäi kahdeksanneksi ja putosi B-sarjaan.

Pararatsastuksen EM-kilpailuissa Göteborgissa oli muka-
na neljä suomalaisratsastajaa: Jaana Kivimäki, Katja Kar-
jalainen, Kaisla Osara ja Johanna Lindblad. Kivimäki oli 
ryhmä II:n nelossijallaan parhaiten sijoittunut suomalainen 
ratsunsa Bellilenen kanssa.

Maailmanmestaruuksia 
triathlonista, yleisurheilusta, 

keilailusta ja agilitysta
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: ERWIN BORREMANS

Parajousiammunnan MM-kilpailuissa Kiinassa Jean-Pier-
re Antonios sijoittui W1-luokan kuudenneksi ja Jere Fors-
berg avoimen taljaluokan jaetulle yhdeksännelle sijalle.

Pekka Seppä sijoittui neljänneksi tarkkuussuunnistuksen 
MM-kilpailujen paralympiasarjan normaalikilpailussa Liet-
tuassa. Suomen viestijoukkue oli paralympiasarjan viides.

Syyskuun lopulla Mexico Cityssä järjestettäväksi suunni-
tellut parauinnin ja -voimanoston yhteiset MM-kilpailut jou-
duttiin perumaan ja siirrettiin toistaiseksi määrittelemättö-
mään tulevaisuuteen Meksikon maanjäristyksen vuoksi..

Liisa Lilja.

Arvokilpailukooste
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Huipulla

S
uomesta osallistui ennätyk-
sellisen suuri 40 urheilijan 
joukkue Espanjan Malagas-
sa kesä-heinäkuun vaihtees-
sa järjestettyihin elinsiirron 

saaneiden maailmanmestaruuskilpailui-
hin. Menestystäkin tuli, lähes mitali per 
urheilija tahtia. Loppusaldona 38 mita-
lia: 10 kultaa, 18 hopeaa ja 10 pronssia.

Suureen joukkueeseen mahtui pal-
jon useiden kisojen konkareita, mutta 
myös ensikertalaisia. Tamperelainen 
Johanna Kankaanpää oli yksi debytan-
teista. Hän kruunasi ensiesiintymisen-
sä arvokisoissa 40–49-vuotiaiden sar-
jan 200 metrin juoksun hopeamitalilla.

– Oli upea kokemus päästä näke-
mään kisat ja kaikki ne ihmiset. Pelkäs-
tään Suomen joukkueessakin oli pal-
jon sellaisia, joita en etukäteen tiennyt 
edes nimeltä, sanoo Kankaanpää, joka 
sai munuaisen ja haiman siirron 1. 
joulukuuta 2012.

Ruovedeltä lähtöisin oleva Kankaan-
pää on harrastanut lapsesta asti mo-
nipuolisesti liikuntaa ja urheilua: mm. 
pesäpalloa, lentopalloa, lenkkeilyä, 
koripalloa ja jumppaa. Vielä aikuisiäl-
lä hän ryhtyi pelaamaan jääkiekkoa 
mammaliigassa.

Sairastumisen myötä liikunta jäi 
luonnollisesti taka-alalle, ja viiden vuo-
den takaisen elinsiirron jälkeen paluu 
liikunnalliseen elämäntapaan tapah-
tui pikku hiljaa. Ensin kävelylenkkejä ja 
kuntopyörällä polkemista, huhtikuus-
sa 2013 takaisin töihin ruokakaup-
paan, jossa työnkuvaan kuuluu paljon 
tavaroiden nostelua.

Tyytyväinen 
ensikertalainen

Johanna Kankaanpäälle ensimmäiset elinsiirron 
saaneiden arvokilpailut olivat positiivinen kokemus.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: JOHANNA KANKAANPÄÄN KOTIALBUMI

Jossain taka-alalla piili kuitenkin 
koko ajan ajatus mahdollisuudes-
ta suunnitelmallisempaan liikunnan 
harrastamiseen, jopa kilpailemiseen, 
ja lopulta keväällä 2016 Kankaanpää 
näppäili nettiin ottamaan selvää, mitä 
olisi tarjolla. Vantaan EM-kilpailutkin 
olivat tulossa, mutta niihin Kankaan-
pää ei vielä uskaltautunut mukaan. 
Hän kuitenkin osallistui keväällä Paju-
lahdessa järjestetylle elinsiirron saa-
neiden liikuntaleirille.

– Siellä olikin tosi kivaa porukkaa ja 
hyvää ohjausta, Kankaanpää kiittelee.

Kankaanpää on treenannut enim-
mäkseen yleisurheilulajeja omatoimi-
sesti ja miehensä kanssa. Kuulan hän 
tilasi netistä ja katsoi sieltä ohjevideoi-

takin työntämiseen.
– Sen verran on kilpailuviettiä edel-

leen, että kyllä siinä tuli halu vähän 
kuin näyttää, että kehitystä tapahtuu, 
Kankaanpää sanoo.

– Kouluaikana tuli kellotettua aikoja ja 
mitattua erilaisilla testeillä suoritusky-
kyä. Niitä on nyt tietysti vähän harmillis-
takin verrata nykytuloksiin, kun on ikää 
tullut ja elämässä ollut kaikenlaista.

Vuonna 2018 elinsiirron saaneiden 
EM-kilpailut järjestetään 17.–24.6. Ita-
lian Cagliarissa.

– Sinne osallistuminen on harkin-
nassa, en ole vielä päättänyt. Mieli kyl-
lä tekee sinne lähteä, sen verran hieno 
kokemus tuo Malaga oli, Kankaanpää 
pohtii..

Menestyksekäs 
Matka Malagaan
Suomen joukkue, sen voittamat 
mitalit sekä Malagan elinsiirron 
saaneiden MM-kilpailujen tulok-
set löytyvät osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi 
(–> Selaa tuloksia)

Info
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Info

Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Viralliset Euroopan Nuorten Paralympiakilpailut (Europe-
an Para Youth Games) järjestetään ensimmäistä kertaa lo-
kakuussa Italian Liguriassa 9.–15.10. Suomesta kilpailuihin 
osallistuu kahdeksan urheilijan joukkue, joka edustaa nel-
jää eri lajia: judoa, purjehdusta, uintia ja yleisurheilua. Moni 
nuorista lähtee ensimmäisiin kansainvälisiin kilpailuihinsa 
ja etappi onkin tärkeä tulevaisuutta ajatellen. Joukkueen-
johtaja Katja Saarinen on mielissään, että Euroopan Pa-
ralympiakomitea haluaa tarjota nuorille monilajikilpailuta-
pahtuman.

– Vammaisurheilussa ei ole samalla tavalla tarjolla ikäta-
sokilpailuita kuin vammattomien puolella. Nuori urheilija 
saattaa kilpailla ensimmäisen kerran ulkomailla oman la-
jinsa arvokilpailuissa, mikä ei ole ideaali tilanne. Kilpailuissa 
nuori saa harjoitella tavoitteen asettelua, valmistautumista 
ja kilpailutilanteessa olemista. Väliasteet ovat tärkeitä, kun 
tavoitellaan huippua, Saarinen kuvailee.

Oulun Judokoita edustava Jyri Koukkari, 15, kilpaili ke-
väällä 2017 ensimmäisissä kansainvälisissä kilpailuissaan 
Saksassa. Sieltä tuomisina oli pronssia, vaikka Koukkari ot-
teli muutamaa painoluokkaa korkeammassa luokassa.

– Tykkään harjoitella ja kilpailla, eikä Saksassa jännittä-
nyt sen enempää kuin muissa kilpailutilanteissa. Voitin siel-
lä kaksi ottelua ja hävisin kaksi. Tuntuu hienolta lähteä Ita-
liaan, kun on enemmän suomalaisia mukana ja muistakin 
lajeista, oululainen kertoo.

TEKSTI JA KUVA: LEENA KUMMU

Nuorten paralympia-
kilpailuissa opetellaan 
menestymistä

Niko Ristiranta (vas.), William Söderling, Nader Khalili, Marcus Ka-
valeff, Juuli Väisänen, Sini Paukkeri, Jyri Koukkari ja Santeri Karvo.

Suomen joukkue Nuorten 
Paralympiakilpailuihin

Uinti: William Söderling, Nader Khalili, 
valmentajat: Kati Kauhanen, Anne Kulmala
Purjehdus: Marcus Kavaleff, valmentaja: Mika Hollo
Judo: Jyri Koukkari, valmentaja: Jaana Ronkainen
Yleisurheilu: Niko Ristiranta, Santeri Karvo, 
Sini Paukkeri, Juuli Väisänen, 
valmentajat: Maarit Kurki, Markku Niinimäki, 
fysioterapeutti: Ilona Rauhamäki, 
opas: Sonja Turnbull-Smith
Joukkueenjohto: Katja Saarinen, Reeta Lindeman

Paralumilautailun maailmancupia Pyhällä
Suomessa järjestetään ensimmäistä kertaa paralumilautailun maailmancupin 
osakilpailu, kun Pyhätunturi isännöi kahta paralumilautacrossin kisaa 1.–2. jou-
lukuuta. Kisojen tähtenä on luonnollisesti paracrossin hallitseva maailmanmes-
tari Matti Suur-Hamari. Mukana on myös Pyeongchangin paralympiapaikkaa 
tavoitteleva Matti Sairanen.

Neljälle 
aikainen valinta 
paralympialaisiin
Suomen Paralympiakomitea julkisti 
jo hyvissä ajoin elokuussa ensimmäi-
set neljä urheilijaa vuoden 2018 Py-
eongchangin talviparalympialaisiin. 
Valituksi tulivat maastohiihtäjät Ilkka 
Tuomisto ja Sini Pyy, lumilautailija 
Matti Suur-Hamari sekä alppihiihtä-
jä Santeri Kiiveri. Joukkueenjohtaja 
Kimmo Mustosen mukaan paralym-
piajoukkueen lopullinen koko tulee 
olemaan 12–14 urheilijaa.

Parsons IPC:n johtoon
Brasilialainen Andrew Parsons, 40, valittiin syyskuussa Kansainvälisen Paralym-
piakomitean IPC:n uudeksi puheenjohtajaksi. Aiemmin varapuheenjohtajana 
toiminut Parsons seuraa tehtävässä Sir Philip Cravenia. Parsons on vasta kol-
mas puheenjohtaja IPC:n historiassa Robert Steadwardin (1989–2001) ja Cra-
venin (2001–2017) jälkeen.
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Ennen&Nyt
Juttusarjassa tutustutaan takavuosien vammaisurheilusuuruksiin ja 

otetaan selvää, mitä heille kuuluu nyt.

”Tämä ei pääty näin”: ajattelin yleisön kannustusta kuunnel-
lessani. Nyt heti, tai se ei ehkä onnistukaan enää. Siirryin etu-
viivan tuntumaan pienen orientoitumisviivan kohdalle. Vedin 
henkeä syvään ja ajattelin ottaa pienen riskinkin mukaan heit-
toon. Pilli soi, play-komento, askel eteen ja veto. Tups, tups 
kuului vastustajan päästä, hiljaisuus ja viimein kaksi vihellystä 
maalin merkiksi. Peli oli heti tasan ja yleisöllä meni tovi toipu-
miseen. Minä tuuletin ja karjaisin paineet ulos!

Ote on Tarja Pelkosen matkapäiväkirjasta vuoden 1996 At-
lantan paralympialaisista. Suomen naisten maalipallojouk-
kue tasoitti tuolla Pelkosen maalilla kisojen avausottelun 
kotijoukkue Yhdysvaltoja vastaan 1–1:een kotiyleisön pet-
tymykseksi. Näihin numeroihin peli myös päättyi.

Suomi eteni Atlantan tahmealla lattialla finaaliin asti, kun-
nes Saksa osoittautui paremmaksi. Pelkonen päätti kisoihin 
menestyksekkään maajoukkueuransa, joka alkoi jo 80-lu-
vun alusta.

– Kun menimme ensimmäisiin EM-kilpailuihin Tanskaan 
vuonna 1983, saimme vasta pelipaikalla tietää, että pallo 
oli vaihtunut painavampaan, eli 1,5-kiloiseen, ja enemmän 
pomppivaan. Mutta hopeamitalit saatiin silti siltä reissulta, 
Pelkonen muistelee.

Kultainen vuosikymmen
Suomi hallitsi naisten maalipalloa 1990-luvulla ja Tarja Pelkosen  
nimi komeili useimmissa arvoturnauksissa maalipörssin kärjessä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: NKL:N ARKISTO

80-luvulla naisten maalipallomaajoukkue keikkui kärjen 
tuntumassa voittaen vuoden 1983 EM-hopean lisäksi myös 
EM-pronssia kaksi vuotta myöhemmin.

90-luvulle tultaessa naisten menestysvuodet alkoivat to-
den teolla. Lahjakas pelaajarunko oli pelannut jo pitkään 
yhdessä. Perussabluuna oli se, että Pelkonen ja Marja-
Terttu Piiroinen heittivät maaleja laidoilta ja Kaisa Pentti-
lä vartioi visusti keskustaa.

– Valmentajamme Eeva Sorkkila oli tehnyt radikaalin 
päätöksen nostaa meidät pelaajat polvitorjunnasta pys-
tyyn, jonka vuoksi olimme selkeästi liikkuvampi joukkue 
kuin monet muut, Pelkonen toteaa.

Pystyssä pelaamisesta ei lopulta tullut pysyvää suunta-
usta kansainväliseen maalipalloiluun, vaikka Suomen kans-
sa paljon leireilleet Tanska ja Ruotsi kokeilivat sitä myös. 
Suomen naisille tämä liikkuvampi pelityyli toimi kuitenkin 
90-luvun alkupuolella erinomaisesti. Erityishuomiota kiinni-
tettiin mm. orientoitumiseen, joka oli tärkeää, kun pelaajat 
liikkuivat kentällä pystyssä. Pystyssä pelaamiseen vaadittiin 
myös erinomaista reaktionopeutta.

 Vuosikymmenen vaihteessa naisten pelipallo vaihtui jäl-
leen, ja tästä eteenpäin miehet ja naiset pelasivat saman 
painoisella pallolla. Vuoden 1990 MM-pronssia ja vuoden 

Keskipelaaja Kaisa Penttilä 
torjuu vastustajan heiton Lah-
den EM-kilpailuissa 1991. Tarja 
Pelkonen varmistaa taustalla.
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Ennen&Nyt

1991 Lahden EM-kilpailujen hopeaa seurasi kolmen vuo-
den ajanjakso, jolloin Suomi voitti kaikki arvokilpailut (pa-
ralympiakultaa 1992, EM-kultaa 1993 ja MM-kultaa 1994).

Barcelonan paralympiakulta oli suomalaisen palloilujouk-
kueen ensimmäinen kultamitali missään olympia- tai para-
lympialajissa, eikä edelleenkään vastaavaan suoritukseen 
ole pystynyt kuin miesten maalipallojoukkue vuosina 1996 ja 
2012. Barcelonassa maalipallo upposi yleisöön, eivätkä nais-
ten loppuottelussa kaikki halukkaat mahtuneet pelisaliin.

Barcelonan jälkeen pitkäaikainen päävalmentaja Sorkkila 
jäi pois ja Tarja Pelkonen otti vastaan pelaajavalmentajan 
roolin. Pelkosen apuna arvokisoissa toimi huoltajan roolis-
sa puoliso Jarmo Lehtola, joka on tehnyt myös mittavan 
uran kansainvälisenä maalipallotuomarina.

Pelkonen painotti päävalmentajana Sorkkilan tapaan har-
joittelun monipuolisuutta ja maajoukkuepelaajia osallistui-
kin tuolloin mm. yleisurheilun SM-kilpailuihin ja keilacupiin. 
Oma lukunsa oli tietysti Merja Hanski, joka saavutti para-
lympiamitaleita maalipallon lisäksi myös hiihdossa ja oli pa-
ralympialaisissa mukana myös yleisurheilussa ja pyöräilyssä.

Vaikka Barcelonan paralympiakulta on tietysti oma lukun-
sa suomalaisessa maalipallohistoriassa, nostaa Pelkonen 
omalta osaltaan vuoden 1996 paralympiahopean jopa hie-
noimmaksi saavutuksekseen.

– Kaisa Penttilä oli lopettanut maajoukkueessa, ja hän oli 
keskipelaajana ollut tärkeä lenkki. Atlantaan täytyi lähteä ra-
kentamaan joukkuetta uudelle pohjalle ja nyt olin pelaajaval-
mentajana kokonaisvastuussa. Kaiken sen tehdyn työn jäl-
keen hopeamitali oli mahtava saavutus, Pelkonen sanoo.

Atlantasta kotimaahan saapumisen jälkeen odotti vielä 
kahvitilaisuus presidentti Martti Ahtisaaren ja hänen puoli-
sonsa Eevan vieraina Mäntyniemessä.

Pelkosen kokoama naisten maajoukkueen toimintakalen-

teri Atlantaa edeltäviltä vuosilta osoittaa, että leirejä, turna-
uksia ja kansainvälisiä kontakteja oli runsaasti.

– Koko maalipallourani ajan oli itse aktiivisesti keksittävä 
erilaisia tempauksia ja arpajaisia sekä kirjoitettava erilaisia 
anomuksia, jotta saatiin joukkueelle yhtenäiset pelivarusteet 
ja rahaa kerättyä kilpailukokemuksen kartuttamiseksi kan-
sainvälisissä turnauksissa ja mm. Ruotsin ja Tanskan kans-
sa yhteistyössä järjestettävillä leireillä, Pelkonen muistelee.

Nykyään Näkövammaisten liitossa kuntoutusohjaajana 
työskentelevä Pelkonen lopetti maalipallon pelaamisen käy-
tännössä tyystin Atlantan kisojen jälkeen, vaikka myöhem-
min piipahtikin jonkin aikaa pelaamassa kansallista sarjaa. 

Naisten maajoukkueen menestys jatkui erinomaisena aina 
vuosituhannen vaihteeseen saakka ja palkintokaappiin lisät-
tiin vielä vuosien 1997 ja 1999 EM-kullat ja vuoden 1998 MM-
kulta. Tällä vuosituhannella naiset ovat voittaneet vielä kol-
me EM-mitalia: 2001 hopeaa, 2007 kultaa ja 2009 pronssia..

Barcelonan paralympiakultajoukkue: valmentaja Eeva Sorkkila (vas.), Merja Hanski, Tarja Pelkonen, Kaisa Penttilä, 
Marja-Terttu Piiroinen ja Iiris Keitel.

Vielä paralympiahopeavuonna 1996 Suomen naiset pelasivat 
pystyssä. Tarja Pelkonen heittää, taustalla Merja Hanski ja 
Marja-Terttu Piiroinen.
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T
änä vuonna messukeskuk-
sen E-halli muuttuu Liikun-
tamaaksi 9.–11. marras-
kuuta. Liikuntamaassa on 
kokeiltavissa kolmisenkym-

mentä urheilulajia sekä lukuisia liikun-
nan apuvälineitä ja sovelluksia.

Liikuntamaan järjestää Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU yh-
teistyössä mm. lajiliittojen, urheiluseu- 
rojen, yhdistysten, urheiluopistojen 
sekä apuvälinealan toimijoiden, kuten 
Malikkeen kanssa.

Liikuntamaassa ei perusmessujen 
tapaan niinkään ole ständejä vaan ni-
menomaisesti TOIMINTApisteitä. Lä-
hestulkoon kaikkia lajeja ja välineitä 
voi kokeilla. Missään muualla Suomes-
sa – eikä varmasti monessa paikkaa ul-
komaillakaan – ei pääse kokeilemaan 
näin laajaa kirjoa vammaisurheilun ja 
-liikunnan lajeja ja sovelluksia.

Liikuntamaassa on paljon 
koettavaa ja kokeiltavaa
Kahden vuoden välein Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa 
järjestetään Apuväline-messut ja niiden yhteydessä Liikuntamaa,

joka on Suomen suurin vammaisurheilun ja -liikunnan kokeilutapahtuma.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: PYTLI, NIINA BELL

Kokeilumahdollisuudet tekevät Lii-
kuntamaasta mahtavan paikan vam-
maisille henkilöille sekä alan ammat-
tilaisille, mutta yhtälailla myös kenelle 
tahansa liikkumisesta pitävälle. Esimer-
kiksi sokkopingis ja pyörätuolirugby 
ovat lajeja, joita ei ihan missä tahansa 
pääse kokeilemaan.

Keskellä Liikuntamaata on koko Apu-
väline 2017 -messujen ohjelmalava, 
jossa on tuttuun tapaan myös paljon 
urheilu- ja liikunta-aiheista ohjelmaa 
eri lajien haasteotteluista pyörätuoli-
tanssi, capoeira- ja parataekwondo-
esityksiin. Ohjelma-areenalla nähdään 
myös mm. opas- ja avustajakoiria (to 
ja la), Pekka Hyysalo (pe) sekä Sirkus-
RakkausPumPumin pelle-esitys (la).

Juontajina ohjelmalavalla toimivat 
Paralympiakomitean Tie Tähtiin -ur-
heilijat, pyörätuolitennispelaaja Taneli 
Tenhunen (to), ex-alppihiihtäjä Katja 

Saarinen (pe) ja maalipalloilija Miika 
Honkanen (la).

Liikuntamaassa on tänä vuonna 
myös synteettinen jää, jossa pääsee 
kokeilemaan luistelemista tai kelkka-
jääkiekkoa. Jäällä vierailee messupäivi-
en aikana myös mm. Special Olympics 
-taitoluistelijoita sekä Kangasalan Spe-
cial Hockey -joukkueen pelaajia. 

Vammaisurheilu & -liikunta -lehden 
lukijat voivat tilata ilmaislippuja Liikun-
tamaahan osoitteesta lauri.jaakkola@
vammaisurheilu.fi.
Liikuntamaan lavaohjelma löytyy 
osoitteesta www.liikuntamaa.fi.

Pikku 
Kakkosesta 
tuttu Niina 
Bell esittää 
lauantaina 
11.11. Leppäkerttu
ilman pilkkuja 
-lastenkonsertin, 
jossa käsitellään 
erilaisuutta lapsille 
ymmärrettävällä 
tavalla.

 Suomen Pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry esittää Täällä Pohjantäh-
den alla -pyörätuolitanssinäytöksen torstaina 9.11.
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K
isojen ainoa suomalaispe-
laaja kaarinalainen Jou-
ni Tähti on myös kisojen 
kenties suurin mestari-
suosikki. Hän voitti kevääl-

lä jo 9-pallon Euroopan mestaruuden.
– Parhaat pelaajat tulevat Euroopas-

ta, joten EM- ja MM-kisoissa on aika 
lailla samat pelaajat, Tähti sanoo.

Tähti, 49, tutustui biljardiin Ruskea-
suon koulussa jo 8-vuotiaana ja on 
kiertänyt erilaisissa kisoissa 14-vuo-
tiaasta lähtien. Arvokilpailu-ura alkoi 
vuonna 2002, jolloin Euroopan mesta-
ruuksista pelattiin Tampere-talolla. Sii-
tä lähtien Tähti on ollut arvokilpailumi-
taleilla joka vuosi.

Kolme vuotta sitten 9-pallon maail-
manmestaruudesta pelattiin Tähden 
kotiseudulla Turussa. Tuolloin Tähti 
hävisi välierässä Iso-Britannian Matt 
Duffylle ja mestaruuden vei lajin toi-
nen legenda, ruotsalainen Henrik 
Larsson. Tähti lähteekin messukes-
kuksen B-hallin biljardipöytien ääreen 
revanssihengessä.

Mestaruuden saavuttamisen lisäksi 
Tähti toivoo, että Tampereen kisojen 
kautta saataisiin myös uusia suoma-
laispelaajia. Tähti on ollut lajin yksinäi-
nen pioneeri Suomessa.

Pyörätuolibiljardin
MM-kilpailut Apuväline 2017 

-messujen yhteydessä
Samanaikaisesti Liikuntamaan ja Apuväline 2017 -messujen kanssa 9.–11. 
marraskuuta Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa pelataan myös 

pyörätuolibiljardin 9-pallon maailmanmestaruuskilpailut.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

– Kun Apuvälinemessut ovat sa-
maan aikaan, on paikalla paljon pyö-
rätuolilaisia, potentiaalisia lajin har-
rastajia. Pyörätuolibiljardia voi pelata 
monenlaisella toimintakyvyllä. Käsi-
en täytyy tietysti toimia jotenkuten ja 

koordinaatiota on vähän oltava, että 
pystyy lyömään, Tähti toteaa.

Pyörätuolibiljardilla on myös oma pis-
teensä E-hallin Liikuntamaassa. Siellä 
kuka tahansa voi käydä kokeilemassa, 
pystyykö pussittamaan kuin Tähti..
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1
Sokkopingis
Jos pöytätenniksessä tarvitaan silmä-käsi -koordi-
naatiota, on näkövammaisille suunnatussa sokko-
pingiksessä tarpeen korva-käsi -koordinaatio. Pis-
teellä voi kokeilla pelaamista oikealla pelipöydällä.

2
Puhallustikka
Vammaisjousiampujien aikoinaan kehittelemä 
tarkkuuslaji, joka soveltuu hyvin vaikeavammai-
sillekin henkilöille. Tarvitaan vain suun motoriik-
kaa ja tähtäyskykyä.

3
Moottoripyöräily
Kansainvälisillä radoilla menestyneet alaraaja-
halvaantuneet moottoripyöräilijät Ulla Kulju ja 
Markku Artiola esittelevät menopelejään.

4
Sulkapallo
VammaisSulkaPallo ry:n pisteellä pääsee kokei-
lemaan tätä Suomessa hyvässä nosteessa ole-
vaa tuoretta paralympialajia niin pyörätuolista, 
istuen kuin seistenkin.

5
Pöytätennis
Pajulahti Paralympic Training Centerin, Suomen 
Pöytätennisliiton ja tamperelaisen pöytätennis-
seura PT-75:n osaavien ohjaajien avustuksel-
la pääsee testaamaan taitojaan joko kaveria tai  

 pallorobottia vastaan.

6
Tennis ja Squash
MiniTennis- ja MiniSquash-pallot ja välineet teke-
vät pelaamisesta miellyttävää kaiken tasoisille ja 
muuntavat paikan kuin paikan pelikentäksi. Pis-
teellä mukana Pajulahti Paralympic Training Cente- 

 rin osaavat ohjaajat.

7
Ratsastus
Ratsastajainliiton pisteellä on mahdollisuus kokeil-
la ratsastussimulaattoria, joka mukailee oikean he-
vosen liikkeitä ja antaa tietoa ratsastajan istunnas-
ta. Osastolla on myös suosittuja keppihevosia, joilla  

 voi kokeilla koulu- ja esteratsastusta.

8
Suunnistus
Suunnistusliiton pisteellä pääsee tutustumaan es-
teettömään tarkkuussuunnistukseen. Tarkkuus-
suunnistuksen maajoukkue-edustajien opastuksel-
la voi ratkaista aitoja suunnistustehtäviä pisteelle  

 rakennetussa maastossa.

Tätä kaikkea on luvassa 
Liikuntamaassa!

9
Motorinen oppiminen
Toimintapisteellä voi kokeilla motoristen perustai-
tojen hallintaan tähtääviä liikunnallisia harjoitte-
luasemia. Asemat pohjautuvat Special Olympics 
-liikkeen alaisuudessa toimivaan Motor Activity  

 Training Programiin.

10
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Val-
teri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tar-
joamalla palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen 
tuen tarpeisiin. Valterilla on ympäri Suomea kuusi  

 toimintapistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri- 
 koulu. Valteri esittelee toimintapisteellään estee- 
 töntä leikkipihaansa.

11
Cheerleading
Suomen Cheerleadingliiton pisteellä pääsee ko-
keilemaan nostoja paikallisen cheerleadingseu-
ran edustajien kanssa, testaamaan cheer-huiskia, 
ottamaan valokuvia cheer-rekvisiitan kanssa sekä  

 näkemään pätkiä Paracheer-toiminnasta. Pisteellä  
 on myös cheerleading-aiheinen arvonta!

12
Boccia
Boccia on vaikeavammaisten paralympialaji ja pai-
kallisyhdistysten keskuudessa suosituin vammais-
urheilulaji Suomessa. Tässä tarkkuuspelissä palloja 
voi heittää, potkaista tai vierittää kourulla.

13
Sähköpyörätuolisalibandy ja -jalkapallo
Vaikeavammaisille suunnatut joukkuelajit esittäy-
tyvät samalla pisteellä, jossa on kokeiltavana mo-
lempien lajien pelituolit. SPT-salibandya voi Tampe-
reella harrastaa Kooveessä ja -jalkapalloa TPV:ssä.

14
Temppuja ja kehonhallintaa
Soveltavan voimistelun grand old manin Erkki Ter-
von klassikkopisteellä voi kiipeillä, hyppiä, heittää 
kuperkeikkoja ja tasapainoilla. Toimintaa on jokai-
selle oman tasonsa mukaan sovellettuna!

15
Uinti ja vesiturvallisuus
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto 
SUH:in pisteellä ollaan Viisaasti Vesillä! Pisteellä 
pääsee visailemaan erityisuinnin ja vesiturvallisuu-
den kysymyksissä sekä kokeilemaan osaamistaan  

 hengenpelastajana.
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16
Ampumaurheilu
Suomen Ampumaurheiluliiton pisteellä pääsee ko-
keilemaan tarkkuusammuntaa ammuntasimulaat-
torilla.

17
Biljardi
Biljardin toimintapisteellä pääsee kokeilemaan 
lajia niin pyörätuolista kuin pystystäkin. Liikunta-
maan kanssa samaan aikaan pelataan B-hallissa 
pyörätuolibiljardin MM-kilpailuja, joista voi hakea 

 inspiraatiota. Paikalla myös lajin legenda Jouni  
 Tähti!

18
Judo ja Taekwondo
Perinteinen vammaisurheilulaji judo ja tuore pa-
ralympialaji taekwondo ovat monipuolisina lajeina 
helppoja soveltaa kaikille sopiviksi niin tatamin pin-
nassa kuin pystyssäkin. Tule kokeilemaan sanoma- 

 lehtimurskausta tai heittoja!

19
Maalipallo
Suomalaisten menestyslajissa heitetään ja torju-
taan kilisevää palloa ilman näköaistin tuomaa tu-
kea ja turvaa. On juuri niin jännittävää kuin miltä 
kuulostaakin!

20
Lounge
Liikuntamaan nurkassa voi käydä välillä istahta-
massa ja vetämässä henkeä. Toimii myös hyvänä 
kohtaamispaikkana.

21
Pyörätuolikoripallo
Yksi maailmanlaajuisesti suosituimpia vammais-
urheilulajeja. Toimintapisteellä on kokeiltavana 
pelituoleja sekä tietysti palloja ja kori. Tampereen 
NMKY:n pelaajat opastavat lajin saloihin.

22
Pyörätuolirugby
Vammaisurheilun ainoa täydet kontaktit salliva laji. 
Melkoista rymistelyä ja pelituolit on suunniteltu 
sen mukaisesti. Toimintapisteellä on pelituoleja ko-
keiltavana ja lajin pelaajia opastamassa.

23
Golf
Suomen Golfliiton pisteellä pääsee kokeilemaan 
puttitaitojaan ja kuulemaan keinoja golfin sovelta-
miseen.

24
Keilailu
Keilailua pääsee kokeilemaan suuntakaiteen, heit-
tokourun ja muiden apuvälineiden avulla. Yksi suo-
situimmista vammaisurheilulajeista Suomessa 
vammadiagnoosiin katsomatta.

25
VAU ja Special Olympics
Liikuntamaan järjestävä Suoman Vammaisurhei-
lu ja -liikunta VAU esittelee toimintaansa. Mukana 
myytäviä tuotteita messuhintaan ja kokeiltavissa 
suosittu Lepe-kelaussimulaattori. Pisteellä esittäy- 

 tyy myös VAU:n alaisuudessa toimiva kehitysvam- 
 maisten urheilun Special Olympics Finland.

26
Snoukkamaa
Lumilautaliiton Kaikki Snoukkaa -projekti tuo Lii-
kuntamaahan ensimmäistä kertaa Snoukkamaan, 
jossa pääsee kokeilemaan lautailua apuvälinein tai 
ilman ja hakemaan jo fiilistä talven rinteisiin.

27
Curling
Suomi on menestynyt viime vuosina hienosti pyö-
rätuolicurlingissa. Liikuntamaassa pääsee kokeile-
maan lajia sisäcurlingin muodossa.

28
Talvivälineet
SOLIA:n ja Malikkeen talviliikunnan apuvälineitä, 
kuten laskettelu- ja hiihtokelkat sekä WheelBlades-
minisukset pyörätuoliin.

29
Jäälajit
Rovaniemen SantaSportin synteettinen jää tarjoaa 
mahdollisuuden luisteluun ja kelkkajääkiekkoiluun. 
Liikuntamaan aikana jäällä nähdään myös kelkka-
lätkän haasteottelu ja Special Olympics -taitoluis- 

 telunäytös.

30
Välineet.fi
Vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä vuok-
raavat tahot SOLIA, Malike ja SAMK esittelevät vali-
koimaansa. Liikuntamaan keskustassa sijaitsevalla 
radalla voi käydä kokeilemassa erilaisia tandem-,  

 käsi- ja nojapyöriä. Vuokrattavissa olevat apuväli- 
 neet löytyvät kootusti Välineet.fi -sivustolta.

31
Purjehdus
Purjehduksen paralympiakävijän Niko Salomaan 
kilpaveneeseen voi tutustua aivan Liikuntamaan 
ohjelma-areenan läheisyydessä.
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Esimerkkejä ja inspiraation aiheita lasten,
nuorten ja perheiden liikunnasta.

Sporttiklubi

SiiPon Tähdet
piristävät Siilinjärvellä

Siilinjärven Ponnistus on yleisurheiluseura, jonka tämän hetken 
menestyksekkäin urheilija on kaksinkertainen keihäänheiton 

paralympiamitalisti Marjaana Heikkinen. Hieman Heikkisen inspiroimana 
SiiPoon perustettiin alkuvuodesta Tähdet-niminen soveltavan yleisurheilun 

ryhmä, joka on suunnattu erityistä tukea tarvitseville lapsille.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: TANJA KORHONEN, CARITA TERVONEN

Siilinjärven yleisurheilukenttä on Tähdet-ryhmän nuorille paikka, jossa hymy irtoaa helposti.
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Siilinjärven Ponnistuksen 
soveltava yleisurheilu
Siilinjärven Ponnistuksen soveltava yleisurheilukoulu 
Tähdet pyörii ympärivuotisesti. 
Yleisurheilukoulua voi 
kokeilla kaksi kertaa 
maksutta.

Lisätiedot: 
Tanja Korhonen, 
tanja.korhonen
@siilinjarvi.fi, 
puh. 040 591 4486

Sporttiklubi

Info

Erityisryhmäläiset saivat kesän aikana numerolapun rintaansa 
Silja Line -seurakisoissa.

Elias on harrastanut yleisurheilua Valttinsa Caritan 
avustuksella.

S
iilinjärvi on reilun 20 000 asukkaan kunta, ei-
kä SiiPon erityisryhmään ole luonnollisista syis-
tä suuntautunut varsinaista osallistujaryntäystä. 
Mukana on nyt kuitenkin seitsemän lasta ja ryh-
mä on otettu hienosti mukaan osaksi SiiPon seu-

rakulttuuria.
– Ryhmäläisemme osallistuivat kesän aikana kolmesti Sil-

ja Line -seurakisoihin ja ne olivat hienoja kokemuksia heille. 
Samalla se on ollut myös upeaa nähdä koko seuralle, kuin-
ka yleisurheilu ja kilpaileminen sopivat kaikille rajoituksista 
huolimatta, sanoo Tähdet-ryhmää vetävä Siilinjärven kun-
nan erityisliikunnanohjaaja Tanja Korhonen.

Soveltavan yleisurheilun ryhmä toimii mainiona esimerk-
kinä kunnan ja urheiluseuran välisestä yhteistyöstä. Täh-
det on SiiPon alaista toimintaa, jolle seura tarjoaa puitteet. 
Korhonen kunnan työntekijänä on hoitanut ryhmän ohjaa-
misen avustajanaan viittomakielen ohjaajaopiskeilija Päivi 
Vehomäki.

Siilinjärvellä, eikä itse asiassa lähialueen isommassa kes-
kuksessa Kuopiossakaan ole loputtomasti urheilu- ja lii-
kuntatarjontaa vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville 
liikkujille, joten esimerkit onnistuneesta yhteistyöstä ovat 
tarpeen.

SiiPon Tähdet-ryhmän diagnoosikirjo on laaja, joten Tan-
ja Korhosen ammattitaito soveltamisessa on päässyt tes-
tiin.

– Ryhmästä löytyy mm. näkövammainen lapsi, pyörätuo-
lilla liikkuva lapsi, sydänlapsi, kuulovammainen lapsi ja cp-
vammainen lapsi, Korhonen luettelee.

Yksi ryhmäläisistä on 12-vuotias Elias, joka osallistui 
vuonna 2016 VAU:n Valtti-ohjelmaan, jossa lapsille ja nuo-
rille etsitään liikuntaharrastusta henkilökohtaisen liikun-
nanohjaajan eli Valtin avulla.

Eliaksen Valtti, fysioterapeuttiopiskelija Carita Tervonen 
teki Eliakseen ja hänen vanhempiinsa niin hyvän vaikutuk-
sen, että vanhemmat palkkasivat hänet ohjelman päätyttyä 

Eliaksen vapaa-ajan avustajaksi.
Valtti-ohjelman avulla ennen vähänlaisesti liikkunut nä-

kövammainen Elias oli innostunut jo useammasta lajis-
ta, joten osallistuminen uunituoreeseen SiiPon soveltavan 
yleisurheilun ryhmään oli luonteva jatke tälle.

– Tanja Korhonen oli ollut vetämässä erityisliikuntakerhoa 
Eliaksen koululla ja tieto SiiPon ryhmästä tuli koululle Tanjan 
kautta, kertoo Eliaksen äiti Terhi Mönkkönen.

Valtti-Carita on käynyt Eliaksen kanssa yleisurheilukoulus-
sa sekä kesän seurakisoissa. Hänestä on ollut apua paitsi tie-
tysti Eliakselle myös Korhoselle ja muille ryhmän vetäjille.

– Eliaksella on kisoista tullut kotiintuomisiksi yksi kultami-
tali, neljä hopeaa ja yksi pronssi, mainitsee Terhi-äiti ylpe-
yttä hehkuen.

Kesän aikana Elias myös pyöräili ja kävi kylmistä keleis-
tä huolimatta Caritan kanssa uimassa. Perheen kanssa hän 
on liikkunut paljon metsässä ja äiti kehuukin, että liikunnal-
lisuuden kohentumisen myötä Elias liikkuu jo kohtuullisen 
hyvin helpohkossa metsämaastossa. Yleisurheilu oikeine 
kisoineen oli kuitenkin Eliaksen kesän ykkösjuttu.

– Ehkä keihäänheitto on hauskinta, kun siinä saa heittää. 
Mutta kaikki on mukavia lajeja, Elias toteaa..
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Junior Games -syyskisat keräävät taas 
noin kolme ja puolisataa lasta ja nuorta 
Jyväskylän Hipposhalliin keskiviikkona 
29. marraskuuta 2017. Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:n järjestä-
mät Junior Games -kisat on suunnattu 
kaikille vammaisille ja erityistä tukea tar-
vitseville lapsille ja nuorille.

Kisoihin osallistuu koulujen joukkueita, 
yksittäisiä koululuokkia sekä yksittäisiä, 
normaaliopetukseen integroituja koulu-
laisia. Lajeina kisoissa ovat yleisurheilun 
kolmiottelu, sokkopingis ja sukkulaviesti. 
Kolmiottelussa lajeja on sovellettu siten, 
että kaikille löytyvät sopivat lajit. Kolmiot-
telun lajeja voi suorittaa pitkin kisapäivää 
omaan tahtiin ja missä järjestyksessä ha-
luaa. Sokkopingiksessä ja sukkulaviestis-
sä on erillinen aikataulu.

Junior Games -kisat toteutetaan mata-
lan kynnyksen periaatteella, jotta osallis-
tuminen olisi mahdollisimman helppoa. 
Vuosien saatossa Junior Games -kisat 
ovat olleet monelle vammaiselle lapsel-
le ensimmäinen kosketus urheilukilpai-
lujen maailmaan.

Osallistujat voivat valita osallistuvatko 
kilpa- vai harrastesarjaan. Kilpasarjassa 
palkinnot jaetaan mitalisteille ja tulokset 
julkistetaan. Harrastesarjassa kaikki saa-
vat osallistujamitalin.

Kilpailulajien lisäksi Hipposhallissa on 
kokeiltavana monenlaisia sovellettuja 
pelejä sekä liikunnan apuvälineitä, joten 
tekemistä riittää varmasti koko kilpailu-
päiväksi. Kisat alkavat klo 9 ja päättyvät 
klo 15 jälkeen.

Ikäsarjat (kaikissa sarjoissa voi valita 
joko kilpa- tai harrastesarjan)
– 11-vuotiaat ja nuoremmat (2006 ja sitä 
myöhemmin syntyneet)
– 12–15-vuotiaat (2002–2005 syntyneet)
– 16–19-vuotiaat (1998–2001 syntyneet)

Kilpailuluokat
– L1–L3 Pyörätuoliluokat
– L4–L5 Kävelevät liikuntavammaiset
– B1–B2 Näkövammaisten luokat
– K Kehitysvammaisten luokka
– E Elinsiirrokkaiden luokka
– A1–A2 Avoimet luokat
Lisätiedot luokittelusta Junior Games 
-materiaaleista: www.vammaisurheilu.fi

Ilmoittautumiset 9.11. sähköisellä 
ilmoittautumislomakkeella osoitteessa 
www.vammaisurheilu.fi

Lisätiedot: VAU, Nina Peltonen, 
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 050 400 1532

Nuoria 
toimijoita 
koulutetaan 
taas vuonna 
2018
VAU:n Nuori toimija -koulutus on suun-
nattu kaikille noin 13–19-vuotiaille urhei-
lusta ja liikunnasta kiinnostuneille vam-
maisille ja pitkäaikaissairaille nuorille. 
Nuori toimija -koulutus järjestetään kah-
dessa lähijaksossa Lahden Liikuntakes-
kus Pajulahdessa. Koulutuksessa nuoret 
saavat edellytykset toimia esimerkik-
si ohjaajina, avustajina tai toimitsijoina 
liikuntaleireillä, urheiluseurassa tai kil-
pailutapahtumissa. Lyhyesti ilmaistuna 
koulutuksen käyneistä tulee Nutoja!

Vuoden 2018 Nuto-koulutuksen en-
simmäinen lähijakso järjestetään 20.–
22. huhtikuuta ja toinen jakso 7.–9. 
syyskuuta Liikuntakeskus Pajulahdes-
sa. Lähijaksojen välissä koulutukseen va-
litut tekevät yksilöllisen välitehtävän, jos-
sa toimitaan esimerkiksi apuohjaajana 
liikuntaleirillä tai urheiluseuran harjoi-
tuksissa.

Koulutuksen ohjaajina toimivat para-
lympiamitalisti ja itsekin Nuto-koulutuk-
sen käynyt Henry Manni sekä Antti ja 
Reet Rusi. 

Jokaisella Nutolla tulee olla tukihenki-
lö, joka toimii henkilökohtaisena tukija-
na koulutuksen aikana. Tukihenkilö voi 
osallistua koulutuksen lähijaksoille il-
man kustannuksia. Jos tukihenkilöä ei 
löydy, auttavat kouluttajat tukihenkilön 
löytämisessä.

Hinnat:
1. lähijakso, 85 euroa
2. lähijakso, 85 euroa.
Hinnat sisältävät täysihoidon, ohjel-
man, materiaalin ja opetuksen. Matka-
kustannukset osallistujat maksavat itse.

Haku aukeaa syksyllä 2017. 
Lisätiedot: VAU, Nina Peltonen, 
puh. 050 400 1532, 
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

Junior Games -syyskisat 
Jyväskylässä 29.11.
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Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

S
yksy on hyvää aikaa aloittaa uusi harrastus. Erilaiset 
pelit tarjoavat haasteita ja mukavia kokemuksia ja elä-
myksiä. Vaikeasti vammainen ihminen voi harrastaa yh-
dessä muiden kanssa, kun valitaan sopivat pelit ja sovel-
letaan niitä tarpeen mukaan.

Esimerkkejä helposti sovellettavista peleistä
Pöytäpeli on sovellus sokkopingiksestä ja pöytätenniksestä, ja se 
on sovellettavissa niin aloittelijoille kuin kokeneillekin pelaajille. Se 
on kahden hengen pallopeli, jossa palloa vieritetään mailan avulla 
vastustajan maalia kohti. Pelialustana on pöytä, johon laitetaan si-
vulaidat. Peli harjoittaa mm. reagointinopeutta, voimansäätelyä ja 
kädenliikkeiden hallintaa.

Curling oli lajina nosteessa sen jälkeen, kun Suomen joukkue voit-
ti curlingissa olympialaisten hopeamitalin vuonna 2006. Suomella on 
menestyksekäs joukkue myös pyörätuolicurlingissa. Perinteisen pe-
lin pelaaminen on mahdollista monessa jäähallissa. Sisäcurlingissa 
on sama idea eli curling-kiviä pyritään vierittämään mahdollisimman 
lähelle curlingmatossa olevan ympyrän keskustaa. Curlingia voidaan 
soveltaa käyttämällä vieritysramppia curling-kivien vierittämiseen.

 Muitakin esimerkkejä sovellettavista peleistä löytyy: pöytäkeilailu, 
puhallustikka, boccia, frisbeegolf jne. Soveltaminen vaatii vain mieli-
kuvitusta ja hyviä vinkkejä. Esimerkiksi curling-kivinä voi käyttää pik-
kuautoja tai vanhoja vesikanistereita, kivien vierittämiseen lattiahar-
jaa. Talvella radan voi tehdä jäälle värjäämällä maalialueen mehulla.

Ohjeita helposti sovellettaviin peleihin
Malike vuokraa pelikassia, joka sisältää välineet sovellettavaan 
pöytäkeilailuun, pöytäpeliin, tarkkuusbocciaan, sisäcurlingiin ja 
puhallustikkaan. SOLIA:n vuokraamoista löytyy myös yksittäisiä 
pelejä vuokrattavaksi. Useat vammaisjärjestöt yhteistyössä ovat 
laatineet ohjeet ja soveltamisvinkkejä näiden pelien pelaamiseen. 
Pelit tarjoavat paitsi leikkimielistä kisailua ja hyvää mieltä myös ta-
voitteellisempaa harrastamista. Pelikassin ideana on ollut se, että 
kaikki lajit ovat sellaisia, joita pystyy harrastamaan ja joissa pystyy 
jopa kilpailemaan.

Ohjeet ja pelien hankintatiedot, sekä pelien tee se itse -ohjeet 
löytyvät osoitteesta www.malike.fi (–> Materiaalit) ja www.vam-
maisurheilu.fi (–> Palvelut –> Materiaalit). Myös CP-liiton sivuilta 
löytyy pelikansio, jossa on sovelluksia moniin yllämainittuihin pe-
leihin ja mm. frisbeegolfiin. VAU järjestää tilauksesta myös Säpi-
nää sisällä -koulutusta, joka tarjoaa pelivinkkejä esimerkiksi vapaa-
ajan- ja liikunnanohjaajille.

Lisätietoja: Malike, Tanja Tauria, tanja.tauria@kvtl.fi

Helposti sovellettavilla peleillä 
mukavaa tekemistä syksyyn

TEKSTI: SOILE HONKALA JA ANTTI TULASALO 
KUVAT: SANNA SALMELA

Pöytäpelin mailoina voi käyttää mm. paistolastoja ja 
laidat voi tehdä itse puusta tai halkaistusta parvekelaa-
tikosta.

Erilaisten pelivälineiden keksimisessä vain mielikuvitus 
on rajana.

Mikäli heittäminen on haasteellista, voi pelaaja vierittää 
curling-kiveä vieritysrampin avulla. 
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Sporttiklubi

S
uurimmalle osalle liikun-
nan aluejärjestöjen kesä-
leireistä on jo vuosien ajan 
ollut niin sanotusti avoi-
met ovet, eli kuka tahansa 

toimintakykyyn katsomatta on voinut 
osallistua. Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU on tukenut ja konsultoi-

Aku löysi liikunnan ilon 
SisuSporttis-leirillä

Vaikeavammaisen Akun kokemukset Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun 
SisuSporttis-leiriltä osoittavat, että liikunnan aluejärjestöjen leirikesä 

parhaimmilaan todella on kaikille avoin.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: KAISA FYHRIN KOTIALBUMI

PLU:n Sporttis-leirit
Lisätietoja Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun järjestämistä Sporttis-liikun-
taleireistä, joiden yhteydessä on myös erityistä tukea tarvitseville lapsille 
suunnatut SisuSporttikset, löytyy osoitteesta www.sporttis.fi

Info

nut liikunnan aluejärjestöjä, jotta kai-
kille avoimet kesäleirit mahdollistuvat.

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu jär-
jestää oman KesäSporttis-leirinsä yh-
teydessä SisuSporttiksen, eli erityistä 
tukea tarvitseville lapsille suunnatun 
leirikokonaisuuden, joka on kuiten-
kin osa Sporttisleiriä siinä missä kaikki 
muutkin. Yhden leiriläisen hinnalla Si-
suSporttikselle saa mukaan myös hen-
kilökohtaisen avustajan.

Jalasjärveläinen Kaisa Fyhr sai tie-
tää SisuSporttiksesta keväällä Fa-
cebook-ryhmän kautta ja sen kum-
mempia puntaroimatta päätti, että 
12-vuotias Aku-poika voisi lähteä ke-
säkuussa kokeilemaan Nurmossa jär-
jestettävälle leirille.

– Täällä Jalasjärvellä ei vaikeavam-
maisille oikein ole mitään harrastus-
toimintaa. Ehkä pyörätuolitanssi olisi 
lähimpänä, mutta sielläkin on hieman 
iäkkäämpää porukkaa, Fyhr sanoo.

– Ajattelin, että Akulle olisi hyvä saa-

da jotain toimintaa, joten hän lähti lei-
rille avustajansa kanssa sillä ajatuk-
sella, että osallistuvat mihin pystyvät, 
hän jatkaa.

Sporttisleiriltä löytyi soveltamistaitois-
ta porukkaa nykyisen PLU:n työntekijän, 
aiemmin Seinäjoen kaupungin erityis-
liikunnan koordinaattorina toimineen 
Johanna Lähdesmäen johdolla. Vaik-
ka Akun liikkuminen on täysin avusta-
jan varassa ja kommunikointi tapahtuu 
eleillä ja tunteita esittämällä, löytyi leiril-
lä Akulle monenlaista liikunnallista teke-
mistä tanssista polttopalloon.

Erityisesti Aku vaikutti pitävän bocci-
asta, joka onkin erityisesti vaikeavam-
maisille henkilöille suunniteltu peli. 
Vaikeavammaisten boccialuokat ovat 
mukana myös paralympialaisten oh-
jelmassa.

– Oli hyvä kokemus, Aku oli hyvin 
viihtynyt leirillä. Ensi kesänä on tarkoi-
tus mennä uudestaan, äiti Kaisa Fyhr 
vahvistaa..
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Kolumni
HANNU HUOVINEN

on Päijät-Hämeen Munuais- ja maksayhdistyksen liikuntavastaava 
ja Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n liikunta-asiamies.

P
äijät-Hämeen Munuais- ja maksayhdistys järjes-
ti toukokuussa Lomakeskus Lepolassa Päijät-Hä-
meen alueen VAU:n jäsenyhdistyksille mahdolli-
suuden esitellä erilaisia liikuntamahdollisuuksia. 
Samalla yhdistysten jäsenet pääsivät tutustu-

maan uusiin liikuntamahdollisuuksiin ja toisiinsa.
 
Aluksi joogaohjaaja Terhi Jurkkola Jooga Hetki-Hohteesta 
tutustutti meidät tuolijoogaan. Ruokailun jälkeen oli mah-
dollisuus kokeilla sisäcurlingia, mölkkyä, bocciaa, valokuva-
suunnistusta ja tasapainoa ylläpitäviä harjoitteita. Iltapäi-
vän aikana juotiin kahvit ja syötiin nuotiomakkarat. 

Tapahtumassa oli mukana järjestävän yhdistyksen lisäksi 
Lahden Seudun CP-yhdistys, Päijät-Hämeen Näkövammai-
set ry, Päijät-Hämeen Epilepsiayhdistys ja Päijät-Hämeen 
Aivovammayhdistys. Yhdistykset ilmoittivat tapahtumasta 
jäsenilleen omilla tiedotuskanavillaan. Myös VAU:n netti-
sivuilla oli tapahtumasta ilmoitus.  

Näin toimii yhdistysten 
välinen yhteispeli

Uskon tämän kaltaisten matalan kynnyksen tapahtumien 
lisäävän eri yhdistysten yhteistyötä liikunnallisissa harras-
tuksissa sekä muissakin asioissa, kuten edunvalvonnassa.

Päijät-Hämeen Munuais- ja maksayhdistyksen ja Päijät-Hä-
meen Näkövammaiset ry:n jäsenillä on ollut liikunnallista 
yhteistyötä vesijumpan ja keilailun merkeissä jo vuosia. Li-
säksi on ollut mahdollisuus tutustua erilaisiin liikuntamuo-
toihin, kuten kahvakuulaan, melontaan, ratsastukseen, 
joogaan ja seinäkiipeilyyn. Tänä syksynä alkoi kuntosalitoi-
minta Päijät-Hämeen Epilepsiayhdistyksen sekä Päijät-Hä-
meen Aivovammayhdistyksen kanssa.

Oletan, ettei monestakaan VAU:n jäsenyhdistyksestä löydy 
liikuntaa harrastavia jäseniä siinä määrin, että yhdistyksen 
jäsenistä saataisiin kokoon liikuntaa harrastavia ryhmiä. 
Tarpeen vaatiessa kannattaa tehdä yhteistyötä toisten yh-
distysten kanssa, jolloin myös kustannukset pienenevät ja 
avustusten saaminen on helpompaa.
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Katsaus kunto- ja harrasteliikunnan ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoihin.

Kuntoillen

L
iikunnan apuvälineitä diagnoosirajoihin katso-
matta vuokraava Soveltavan liikunnan apuväli-
netoiminta SOLIA on ollut toiminnassa vuodes-
ta 2001 saakka. 

VAU:n alaisuudessa toimiva SOLIA on saanut 
vuosittain 85 000 euron toiminta-avustuksen Raha-auto-
maattiyhdistykseltä. Tästä vuodesta lähtien avustus on tul-
lut rahapeliyhtiöiden fuusioitumisen myötä Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n kautta.

– Välineistömme alkoi käydä vanhaksi. Oli paljon kymme-
nisen vuotta vanhoja paljon käytettyjä välineitä. Toiminta-
avustuksesta on ollut irrottaa vuosittain n. 20–30 000 euroa 
uusien välineiden hankkimiseen, mutta apuvälineet ovat kal-
liita, eikä välineistöä ole pystytty uusimaan riittävästi, sanoo 
SOLIA:a pyörittävä apuvälineneuvoja Jukka Parviainen.

Ratkaisuksi ongelmaan SOLIA haki vuonna 2016 silloisel-
ta RAY:ltä kertaluontoista 150 000 euron investointiavus-
tusta. Ehtona avustuksen saamiselle oli, että VAU:lla olisi 
laittaa omaa rahaa 30 prosenttia (45 000 euroa) kokonais-
summasta.

– Vuoden 2017 aikana olemme pystyneet esimerkiksi uu-
simaan kaikki valikoimissamme olevat pyörämme, jotka 
vaativat uusimista sekä hankkimaan jonkin verran ihan uu-
siakin välineitä, Parviainen toteaa.

SOLIA:lla on viisi toimintapistettä ympäri Suomea: Hel-

SOLIA päivitti 
vuokrausvalikoimansa
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta sai vuodelle 2017 investointiavustuksen, 

joka mahdollisti välineistön kokonaisvaltaisen kasvojenkohotuksen. 

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Info

Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA
Lisätietoa SOLIA:sta, sen toimintayksiköistä, väline-
valikoimasta ja vertaisohjaajatoiminnasta löytyy 
osoitteesta www.vammaisurheilu.fi/palvelut/solia

singissä, Maskussa, Kuopiossa, Seinäjoella ja Rovaniemellä. 
Uusia välineitä jaetaan toimipisteittään tarpeen ja vuokraa-
moiden eri painopisteiden mukaan.

– Esimerkiksi matalat käsipyörät tulevat loogisesti Hel-
singin yksikköön, joka toimii selkäydinvammaisten kun-
toutuskeskuksen yhteydessä. Maskun yksikköön taas me-
nee enemmän nojapyöriä, koska siellä on enemmän niiden 
käyttäjiä, Parviainen kertoo..
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Kuntoillen

Hugbike sopii hyvin esimerkiksi perheille, 
jossa on autismin kirjon lapsi.

SOLIA:n apuvälineneuvoja Jukka Parviainen ja uunituoreita 
kelkkajääkiekkokelkkoja.

Hugbike-tandempyörä
Yksi SOLIA:n uusista hankinnoista on Hugbike-tan-
dempyörä, joka poikkeaa tavallisesta tandemista sii-
nä, että kyydissä oleva istuu edessä ja ohjaaja taka-
na pitkistä ohjaustangon käsikahvoista kiinni pitäen.

– Hugbikessa kuski pystyy paremmin kontrolloi-
maan kyydissä olevaa kuin tavallisessa tandemis-
sa, jossa kyytiläinen on takana katseen ulottumatto-
missa. Hugbike soveltuu hyvin esimerkiksi autismin 
kirjon lasten kanssa ajamiseen, Jukka Parviainen sa-
noo.

Hugbike on ensi kokeiluissa ollut sen verran suo-
sittu, että sitä tilataan todennäköisesti SOLIA:lle pari 
lisääkin ja pyörät jakautuisivat Kuopion, Seinäjoen ja 
Maskun yksiköihin.

Kelkkajääkiekkokelkat
SOLIA hankki investointiavustuksen avulla kymme-
nen uutta kelkkajääkiekkokelkkaa orastavaan kelk-
kakiekkobuumiin vastatakseen.

– Ajatuksena on, että tämä kymmenen kelkan set-
ti voisi mennä aina puoleksi vuodeksi tai vuodeksikin 
sellaiselle paikkakunnalle, jossa kelkkajääkiekkoa ol-
laan aloittelemassa, kun yksittäisten kelkkojen avul-
la on vielä hankala saada pelejä aikaan ja sitä kaut-
ta innostusta kasvamaan, Parviainen selittää ja lisää 
vanhojen, yhä hyvässä kunnossa olevien kelkkojen 
säilyvän edelleen SOLIA:n vuokrausvalikoimassa.

Maastokäsipyörä  
ja -pyörätuoli
Investointiavustus mahdollisti SOLIA:lle lisäpanos-
tukset luontoliikunnan apuvälineisiin. SOLIA hank-
ki paksuilla renkailla varustetun maastokäsipyörän 
sekä Mountain Trike -maastopyörätuolin.

– Maastokäsipyöriä on Suomessa parilla yksityis-
henkilöllä käytössä, mutta maastopyörätuoli on en-
simmäinen laatuaan Suomessa, Parviainen sanoo.

SOLIA:n vertaisohjaaja Kimmo Junttila testaa 
maastokäsipyörää.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

TEKSTI JA KUVA: TIINA SIIVONEN

Haluatko liikunnan 
vertaisohjaajaksi 
eli Iloliikuttajaksi?
Iloliikuttaja on vertaisohjaaja, joka toimii Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:n jäsenyhdistyksessä terveys-
liikunnan sanansaattajana ja esimerkiksi liikuntavastaavan 
työparina. Iloliikuttaja-koulutus antaa eväät ohjata tauko-
jumppia ja pelituokioita, joilla voi piristää yhdistyksen ko- 
kouksia ja tapahtumia. Iloliikuttaja voi myös toimia matalan 
kynnyksen liikuntaryhmän käynnistäjänä ja ohjaajana.

Uusi kaksiosainen Iloliikuttaja-koulutus käynnistyy helmi-
kuussa, ja se järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa Nas-
tolassa. Kurssilaiset majoittuvat Pajulahden uudessa esteet-
tömässä asuntolassa. Iloliikuttaja-koulutuksen starttikurssi 
järjestetään 2.–4. helmikuuta 2018. Koulutuksen päätöskurs-
si ja vuosikurssijuhlat järjestetään 24.–26. elokuuta 2018.

Starttikurssilla opetellaan ohjaamaan yksinkertaisia tauko-
jumppakokonaisuuksia ja pienpelejä. Iloliikuttaja-koulutuk-
sen päätöskurssilla opitaan käynnistämään kerran viikossa 
kokoontuva terveysliikuntaryhmä sekä syvennetään tietoja 
ja ohjaustaitoja. Kurssien välissä tehdään ohjausharjoituksia 
oman yhdistyksen tapahtumissa. Iloliikuttajan diplomi ja vuo-
sikurssimerkki luovutetaan vain molemmat kurssit ja etäteh-
tävät hyväksytysti suorittaneille Iloliikuttajille.

Iloliikuttaja-koulutukseen voivat hakea yli 30-vuotiaat henki-
löt, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus. Aikaisempaa 
ohjaajakokemusta ei tarvita. Jos hakija tarvitsee avustajaa päi-
vittäistoiminnoissaan, hän voi ottaa oman avustajan maksut-
ta mukaan koulutukseen. Etätehtävien suorittaminen edel-
lyttää, että hakijalla on oman yhdistyksen tuki. Kouluttajina 
toimivat Liikuntakeskus Pajulahden liikunnanopettajat Suvi 
Leinonen ja Anna-Kaisa Hokkanen.

Kouluttautumiseen 
tukea Ahos-apurahasta
VAU ja Suomen Punaisen Ristin alainen Ahos-säätiö jakavat Ahos-
apurahaa kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen vam-
maisurheilun ja soveltavan liikunnan alalla. Ahos-apurahan haku 
on kaksi kertaa vuodessa: helmikuun loppuun ja lokakuun lop-
puun mennessä. Apurahaa voi hakea kouluttautumiseen niin 
Suomessa kuin ulkomailla, yhtälailla valmiisiin koulutuksiin ja se-
minaareihin kuin itse räätälöityihin opintoretkiin esimerkiksi kiin-
nostuksen kohteena olevan lajin arvokisoihin. Omavastuuosuus 
kouluttautumisen kustannuksista on 20 prosenttia.

Hakulomake ja lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi

Startti-stipendin 
avulla harrastus alkuun
VAU ja Tukilinja-lehti jakavat Startti-stipendejä kah-
desti vuodessa urheilu- tai liikuntaharrastuksen 
alkuvaiheen kustannuksiin. Kevään haku päättyy 
helmikuun lopussa ja nyt käsillä oleva syksyn haku 
lokakuun lopussa. Startti-stipendiä voivat hakea 
niin yksittäiset harrastajat ja urheilijat kuin yhdis-
tykset ja seuratkin. Yksilöhakija voi saada maksi-
missaan 500 euron ja yhteisöhakija 1000 euron sti-
pendin.

Hakulomake ja lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi

Koulutuksen hinta on VAU:n jäsenyhdistysten jäseniltä 50 
euroa per viikonloppu, sisältäen ohjauksen, majoituksen, ruo-
kailut, koulutusmateriaalit ja varusteet. Muiden kuin VAU:n jä-
senyhdistysten ja seurojen jäseniltä koulutus maksaa 350 eu-
roa per viikonloppu.

Haku Iloliikuttaja-vuosikurssille tapahtuu 12.12.2017 
mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tai tulos-
tettavalla ja käsin täytettävällä lomakkeella, joka palaute-
taan osoitteella Tiina Siivonen, VAU, Radiokatu 20, 00240 
Helsinki. Molemmat ilmoittautumislomakkeet löytyvät os-
oitteesta www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtumia –> 
Koulutukset ja kurssit). Kurssille hyväksytyt saavat tiedon 
kurssille pääsystä viimeistään 22.12.2017 mennessä.

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

Vuoden 2017 vuosikurssilta valmistuneet Iloliikuttajat sekä 
kurssin ohjaajat Anna-Kaisa Hokkanen ja Suvi Auvinen.
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Svenska sidor

Erwin Borremans, som har sina röt-
ter i Belgien, har under sina femton år 
i Finland på sitt energiska sätt lyft fram 
tanken om att idrott och motion tillhör 
alla. Som bäst förankrar han tankemo-
dellen i sin egen kära gren triathlon.

Borremans som arbetar som hand-
ledande och ambulerande speciali-
drottslärare vid yrkesinstitutet Kes-
kuspuiston ammattiopisto upplever att 
han gör ett meningsfullt arbete. Han 
ansvarar för över 500 studerande i 
Nyland som deltar i en utbildning som 
förbereder inför arbete och ett själv-
ständigt liv. Om man i de här ungdo-
marna med behov av särskilt stöd 
lyckas tända intresset för motion, kan 
de positiva verkningarna i deras fram-
tid vara stora.

– Jag strävar efter att eleverna åt-
minstone ska trivas på gymnastik-
timmarna. Vi gör olika saker, luckrar 
lite upp bekanta mönster. Det är ro-
ligt, trevligt, annorlunda och också lite 
spännande. Man måste försöka nära 
ungdomarnas inre motivation. Idrott 
och motion måste förankras i deras 
vardag, säger Borremans och tillägger 
i samma andetag att en inre motiva-
tion kan man också få av exempelvis 
pianospel, det viktigaste är att finna 
sin egen grej.

Borremans grej är triathlon. Han 
hade försökt med triathlon redan un-
der sina universitetsstudier i Leuven i 
Belgien i slutet av 90-talet, men viljan 
att se världen var starkare än viljan att 
tävla. Vid millenniumskiftet kom Bor-
remans på Erasmus studentutbyte till 
Finland.

– Sedan skedde det klassiska: jag 
förälskade mig i Finland och i en fin-
ländsk kvinna, min nuvarande hustru, 
beskriver Borremans bakgrundsfakto-
rerna till att han blivit finländare.

Borremans inledde sina fortsatta 
studier i specialidrott vid Jyväskylä uni-
versitet under handledning av Pau-
li Rintala. Fördjupade studier gjorde 
han vid Oregon State University i För-
enta staterna 2008. Där föll han oåter-
kalleligt för triathlon efter det han fått 
en plats i universitets lag.

I idrotten tycker Borremans särskilt 

Triathlonist och inklusionist
om utmaningarna. Man ställer upp 
ett mål för sig själv och arbetar för att 
uppnå målet. I triathlon, som består 
av simning, cykling och löpning, är det 
ingen brist på utmaningar.

Rätt så snart efter det Borremans bli-
vit biten av triathlon uppstod tanken 
att även personer som är i behov av 
särskilt stöd borde fås med som en del 
av triathlongemenskapen. I slutet av 
förra årtiondet var Borremans före sin 
tid då han gjorde anpassade triathlon-
försök på yrkesinstitutets elever. Tri-
athlon debuterade som paralympisk 
gren i Rio 2016 och i tävlingarna Speci-
al Olympics för personer med utveck-
lingsstörning i Los Angeles 2015.

Liisa Lilja och Jussi Lotvonen har 
varit pionjärer i paratriathlon i Fin-

land, men i Special Olympics -tävling-
arna 2015 deltog inte någon triathlo-
nist med utvecklingsstörning från 
Finland.

– Nu har vi Special Olympics -trä-
ningsläger och vi har fått Special Tri-
athlon med i inhemska spel. De är 
evenemang med låg tröskel, där man 
kan simma en sträcka på exempelvis 
25–100 meter, cykla 1–5 kilometer och 
springa 0,5–1,5 kilometer. Det vikti-
gaste är att uppleva något roligt. Från 
det kan man sedan träna mot läng-
re sträckor, säger Borremans, som 
önskar att det under Special Olym-
pics världsmästerskapstävlingar i Abu 
Dhabi sommaren 2019 redan skulle 
kunna delta en finländsk triathlonist 
eller eventuellt ett par triathlonister.
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Svenska sidor

Den synskadade lantbruksföretaga-
ren Heikki Mäkelä från Perho slog 
till i juli och gjorde en tusen kilome-
ter lång cykeltur från Perho i Mellersta 
Österbotten till Ishavets strand i Alta i 
Norge på nio dagar.

Allt fick sin början på grund av att 
Mäkelä tycker om att besöka nordli-
ga breddgrader. Han har varit i norra 
Norge ett flertal gånger.

– Men alltid har jag varit tvungen att 
få skjuts och bli förd av någon annan. 
Jag tänkte att det vore kul att någon 
gång ta mig dit på egen hand, berät-
tar Mäkelä.

Av den här tanken byggdes så små-
ningom upp jippot Tonnin polokasu Jää-
merelle. Synskadades förbund rf blev 
Mäkeläs huvudsakliga samarbetspart-
ner och för jippot började man söka an-
dra samarbetssektorer och synlighet.

– Tanken var att lyfta fram funk-
tionshinderföretagsamhet och en po-

Heikki Mäkelä cyklade 
från Perho till Ishavet

sitiv inställning till livet. Mindre onö-
digt gnäll och spel med de kort man 
tilldelats, säger Mäkelä.

Mäkelä är en person som gillar mo-
tion, men någon superidrottare är han 
inte. Han berättar att han månaderna 
före jippot motionerade betydligt mer 
än någonsin tidigare i sitt liv.

Mannen från Perho ser så pass bra 
att han på bekanta vägar kan cykla 
på egen hand, men på hans cykelfärd 
mot Ishavet var det ändå bra att hans 
tidigare lärare i Perho Aki Kauppinen 
hade erbjudit sig att följa med som re-
sesällskap.

Parhästarna begav sig iväg från Per-
ho fredagen den 7 juli. Efter fem da-
gars trampande anlände de till Äkäs-
lompolo, där de tillbringade den enda 
vilodagen under resan.

Under de sista tre dagarna från 
Äkäslompolo till Alta fick de sällskap 
med på färden av byhandlaren Sam-

po Kaulanens cykeljippo Hullun Pol-
kasu. Då deltog också fyra tandempar 
för att sporra Mäkelä.

Lördagen den 15 juli tvättade Mäke-
lä av sig resdammet i det iskalla Isha-
vet i Alta i norra Norge, tusen kilome-
ter från sin hemgård.

– I det stora hela gick resan verkli-
gen mycket bättre än jag hade vågat 
hoppas på. Delvis berodde det säkert 
på tur, delvis på att jag hade fått så 
många goda råd.

– Före resans början hade det varit 
tio grader varmt, med regn och nord-
anvind. Under avresedagen blev väd-
ret bättre som genom ett trollslag och 
vi fick cykla i en värme på 20 grader. 
Genast efter resan blev vädret återi-
gen kallare, så det kändes som om allt 
var på vår sida, konstaterar Mäkelä.

– Jag funderar på att jag borde sluta, 
nu när jag har så goda minnen av re-
san, säger han med ett skratt.
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Shanghailaisen eri-
tyiskoulun oppilaita oli 

tutustumassa kesällä Hel-
singissä Special Olympics 
-salibandyyn. Nokialainen 
Markku Mäenpää juhlistaa 
maalia kiinalaisvieraiden 

kanssa.
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on valtakunnallinen 
urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammai-
sille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. 
VAU:n tehtävänä on suunnitella ja kehittää edellä mainittujen 
ryhmien liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen mahdolli-
suuksia ja olosuhteita.

VAU toimii vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henki-
löiden edunvalvojana kilpaurheilussa ja harrasteliikunnassa.
VAU:n n. 250 jäsenyhdistyksestä ja -seurasta valtaosa on pai-
kallisia vammaisyhdistyksiä, mutta yhä enenevissä määrin jä-
seninä on myös urheiluseuroja, joilla on vammaisurheilu- tai 
erityisryhmätoimintaa.

Vammaisurheilun lajeja on viimeisen kahden vuosikymme-
nen aikana integroitu yleisten lajiliittojen alaisuuteen. Tällä 
hetkellä VAU toimii lajiliittona näkövammaisten ampumaur-
heilussa, bocciassa, istumalentopallossa, cp-jalkapallossa, 
keilailussa, kelkkajääkiekossa, maalipallossa, pyörätuolirug-
byssa, sokkopingiksessä, näkövammaisten shakissa, sähkö-
pyörätuolisalibandyssa sekä voimanostossa. Osa näistäkin 
lajeista tulee lähivuosina integroitumaan yleiseen lajiliittoon.

VAU vastaa lajiin katsomatta vammaisurheilijan polun al-
kupäästä, eli lasten ja nuorten urheilusta ja liikunnasta sekä 
aikuisena vammautuneiden saattamisesta urheilun ja liikun-

nan pariin yhteistyössä lajiliittojen ja Suomen Paralympiako-
mitean kanssa. Muiltakin osin VAU toimii lajiliittojen kehitys-
kumppanina vammaisurheiluun liittyvissä asioissa.

Lasten ja nuorten toiminnassa VAU:n painopiste on har-
rastus- ja kokeilumahdollisuuksista tiedottamisessa, jota teh-
dään Sporttiklubin kautta. Kahdesti vuodessa järjestetään 
Junior Games -kilpailut. Valtti-ohjelman kautta lapsille ja nuo-
rille etsitään liikuntaharrastusta henkilökohtaisen ohjaajan 
avulla.

Kehitysvammaisten henkilöiden urheilua koordinoiva Spe-
cial Olympics Finland on osa VAU:n toimintaa. VAU vastaa 
myös elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien urheilutoi-
minnasta Suomessa.

VAU koordinoi vammaisurheilun ja -liikunnan ohjaajakoulu-
tuksia sekä Sherborne-liikunnan koulutuksia. Jäsenyhdistyk-
silleen VAU:lla on tarjolla myös Iloliikuttaja-vertaisohjaajakou-
lutusta sekä liikuntavastaavakoulutusta. Nuorten osallisuutta 
edistetään Nuori toimija -koulutusten avulla.

VAU:n alaisuudessa toimii STEA:n rahoittama Soveltavan 
liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, joka vuokraa vammais-
urheilun ja -liikunnan apuvälineitä. VAU ylläpitää liikunta-
paikkojen esteettömyyskartoittajien verkostoa. VAU:n koordi-
nointivastuulla on myös kuntien erityisliikunnan verkosto..

Bocciapalloja edulliseen hintaan
VAU:n kautta on ostettavissa laadukkaita Boccia Superior Rio 2016 -sisäbocciapalloja. 
Setti sisältää 6+6 palloa sekä maalipallon. Hinta VAU:n jäsenille 250 euroa ja muille 300 euroa. 
Hinta sisältää toimituskulut. 
Tilaukset: Anu Boman, anu.boman@vammaisurheilu.fi, puh. 044 361 3322.

Mitä VAU tekee?

VAU:n toiminnan-
johtaja Riikka Jun-
tunen minimölkyn 
pisteenlaskijana 
Seinäjoen sovelta-
van liikunnan 
tapahtumassa 
elokuussa.
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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

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

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

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

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

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

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

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

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

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

HALLINTO, TALOUS JA JÄRJESTÖTOIMINTA

TUTKIMUS JA KEHITYS

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU
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KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA
XXXIX LASIKAUPUNKI-BOCCIA (JOUKKUE) 
Riihimäen Seudun Invalidit ry järjestää 29. Lasikaupunki-Boc-
cia -kilpailun lauantaina 21. lokakuuta 2017 klo 9.00 alkaen 
Riihimäen Urheilutalolla (Pohjolankatu 6, 11120 Riihimäki).
Osallistumismaksu: 20 euroa/joukkue tilille maksettuna 
tai 25 euroa/joukkue paikanpäällä maksettuna. Maksetaan 
13.10. mennessä tilille FI84 53960 22013 2451.
Ilmoittautumiset 13.10. mennessä: urheilu@rinva.fi
Jos haluaa ruokailla urheilutalon baarissa, ilmoitus myös siitä 
sekä ruokailijoiden määrä.
Lisätiedot: Risto Järvenpää, puh. 050 541 6812.

VAASA-BOCCIA (JOUKKUE) 
Vaasan Eläkkeensaajat järjestää avoimet bocciakisat joukku-
eille tiistaina 24. lokakuuta 2017 klo 9.00 alkaen Vaasan ur-
heilukeskuksessa (Ruutikellarintie 6).
Sarjat: Naiset ja Yleinen. Hyvityspisteet eivät käytössä.
Osallistumismaksu: 20 euroa/joukkue, maksetaan kilpailu-
paikalla tai tilille FI2747278020043540
Ilmoittautumiset 20.10. mennessä: Pentti Lappalainen, puh. 
050 531 7241
Paikalla buffet: kahvia, pullaa, leipää, makkaroita. Arvontaa.
Omat pallot ja mittatikut mukaan. 

RUSKA-BOCCIA (HENK.KOHT., PARI) 
Seinäjoen Seudun Invalidit ry järjestää avoimet Ruska-Boccia 
-kilpailut lauantaina 28. lokakuuta 2017 klo 9.00 alkaen Pe-
räseinäjoen Ritola-Hallissa (Saarentie 2).
Sarjat: Yleinen ja naiset parikilpailuina, luokat 2–3 henkilö-
kohtaisena. Hyvityspisteet ovat käytössä vain luokissa 2–3.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, 10 euroa/henkilö, mak-
setaan Seinäjoen Seudun Invalidit ry:n tilille: FI19 5419 0140 
0230 07
Ilmoittautumiset 25.10. mennessä ja lisätiedot: Raimo Ne-
vanen, puh. 040 512 7142, raimo.nevanen@gmail.com
Puffetti, jossa kahvia, pullaa, leipää ja makkaraa. Arvontaa.
Omat pallot ja mittatikut mukaan. 

XI TEUVA-BOCCIA (HENK.KOHT., PARI) 
Eläkeliiton Teuvan yhdistys/Bocciakerho järjestää avoimen 
Teuva-Boccia -turnauksen lauantaina 18. marraskuuta 2017 
klo 9.00 alkaen Teuvan Yhtenäiskoulun liikuntasalissa (Porva-
rintie 49).
Sarjat: Yleinen ja naiset parikilpailuina. Luokat 1–3 henkilö-
kohtaisena kilpailuna, jossa hyvityspisteet käytössä.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pari, 10 euroa/henkilö, mak-
setaan tilille FI24 4730 6020 0851 28
Ilmoittautumiset 15.11. mennessä: Asko Saksa, puh. 0400 
185 536, asko.saksa@gmail.com
Kilpailupaikalla on ruokailumahdollisuus ja lisäksi kahvia, 
makkaroita ja arpoja.
Omat pallot mukaan.

XXXIX LASIKAUPUNKI-BOCCIA (JOUKKUE) 
Riihimäen Seudun Invalidit ry järjestää 29. Lasikaupunki-Boc-
cia -kilpailun lauantaina 21. lokakuuta 2017 klo 9.00 alkaen 
Riihimäen Urheilutalolla (Pohjolankatu 6, 11120 Riihimäki).
Osallistumismaksu: 20 euroa/joukkue tilille maksettuna tai 25 
euroa/joukkue paikanpäällä maksettuna. Maksetaan 13.10. 
mennessä tilille FI84 53960 22013 2451.
Ilmoittautumiset 13.10. mennessä: urheilu@rinva.fi
Jos haluaa ruokailla urheilutalon baarissa, ilmoitus myös siitä 
sekä ruokailijoiden määrä.
Lisätiedot: Risto Järvenpää, puh. 050 541 6812.

BOCCIAN SISÄKENTTIEN SM-KILPAILUT  
(PARI, JOUKKUE) 
Boccian sisäkenttien SM-kilpailut pareille ja joukkueille järjes-
tetään 24.–26. marraskuuta 2017 Liikuntakeskus Pajulah-
dessa (Pajulahdentie 167, Nastola).
Joukkuepelien sarjat: naiset, yleinen ja luokat 2–3
Paripelien sarjat: naiset, yleinen ja luokat 2–3. Lisäksi kouru- 
ja 1-luokka pelaavat oman sarjan.
Luokkiin 2–3 luokiteltujen pelaajien ei tarvitse kuulua samaan 
yhdistykseen. Hyvityspistejärjestelmä on käytössä kaikissa 
sarjoissa. Kouru- ja 1-luokan pelaajien ei tarvitse hyvityspis-
teitä ilmoittaa. Kaikki pelit pelataan liikuntahallissa.
Joukkuepelien alkulohkot ja mahdolliset suorat finaalit alka-
vat perjantaina 24.11. klo 12.00 alkaen. Pelit jatkuvat lauan-
taina klo 9.00 alkaen.
Paripelien alkulohkot ja mahdolliset suorat finaalit alkavat 
lauantaina n. klo 15.00 ja jatkuvat sunnuntaina klo 9.00 alka-
en.
Kouru- ja 1-luokan pelit pelataan lauantaina 25.11. klo 9.00 
alkaen. Lisätietoja pelisysteemistä voi kysellä Jan Huopaiselta 
(bocciavalmennus@gmail.com).
Kunkin sarjan osanottovarmistukset alkavat noin tuntia en-
nen kilpailun alkua liikuntahallissa, joka on sama pelipaikka 
kuin oli kevään henk.koht. SM-kisoissa.
Osanotto-oikeus näihin kilpailuihin on kaikilla niillä henkilöil-
lä, joiden yhdistys on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
ry:n jäsenyhdistys.
Osallistumismaksu: 21 euroa/joukkue ja 18 euroa/pari, ne 
maksetaan Boccian lajijaoksen tilille FI34 5700 8120 1701 59.
Ilmoittautumiset 9.11. mennessä ja lisätiedot: Raimo Neva-
nen, puh. 040 512 7142 tai raimo.nevanen@gmail.com. Säh-
köpostilla ilmoittautuneille lähetetään kisainfo n. viikko en-
nen kilpailuja.
Majoitus: Majoitusvaraus ja majoituksen maksu tehdään in-
ternetin kautta samanaikaisesti sähköisen linkin kautta, joka 
löytyy osoitteesta www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtu-
mia –> Tapahtumat lajeittain –> Boccia).
Pajulahti toivoo, että mahdollisimman moni varaa ja mak-
saa majoituksen tämän linkin kautta. Viimeinen majoituksen 
verkkomaksu- ja varauspäivä on 9.11.2017.
Opistotasolla on esteettömiä huoneita sekä uuden Kalliopa-
jun kaikki huoneet ovat esteettömiä. Ne myydään varausjär-
jestyksessä! Niiden loputtua jäljellä olevista perushuoneista 
Pajulahti pyrkii valitsemaan huoneet, joihin on tarpeen mu-
kaan helppo kulku.
Majoituspaketit pe–su 24.–26.11.2017
Opistotason huoneet: Täysihoito 2-3hh 146€/hlö, puolihoito 
2-3hh 130€/hlö
Hotellitason huoneet: Täysihoito 2-4hh 166€/hlö, puolihoito 
2-4hh 150€/hlö
Majoituspaketit la–su 25.–26.11.2017
Opistotason huoneet: Täysihoito 2-3hh 79€/hlö, puolihoito 
2-3hh 71€/hlö
Hotellitason huoneet: Täysihoito 2-4hh 89€/hlö, puolihoito 
2-4hh 81€/hlö
1-hh lisämaksu +25€/huone/vrk kaikissa kategorioissa.
Mikäli tarvitset lisätietoja majoituksista tai maksuista, ota yh-
teys: sari.eloranta@pajulahti.com, puh.044 7755 204. Peruu-
tusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Sairaustapauksissa pa-
lautamme maksetun summan lääkärintodistusta vastaan, 
vähennettynä toimistokululla 21€/hlö.

XX VILPPULA-BOCCIA (PARI)
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää kaikille avoimen 
XX Vilppula-paribocciakilpailun lauantaina 9. joulukuuta 
2017 klo 9.00 alkaen Vilppulan urheilutalolla (Hopunmäentie 
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15). Osanoton varmistus klo 8.30 alkaen.
Kilpailusarjat: Naiset, yleinen ja luokat 1–3. Luokkien 1–3 
sarjassa pelaajien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen. 
Hyvityspisteet käytössä kaikissa sarjoissa.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan etukäteen 
yhdistyksen tilille FI58 5521 0720 0858 43
Ilmoittautumiset 5.12. mennessä: Risto Lepistö, risto.lepis-
to@phpoint.fi, puh. 050 354 2831
Keittolounas, Vilppulan Tähden kahvio, arpajaiset.
Omat pallot mukaan.

KEILAILU
KEILACUP 2017–2018, 3. OSAKILPAILU 
Keilacupin kauden 2017–2018 kolmas osakilpailu järjestetään 
sunnuntaina 19. marraskuuta 2017 Oulun keilahallissa (os. 
Isokatu 97). Kilpailulähdöt klo 10.00 ja 12.30.
Kilpailussa noudatetaan kauden 2017–2018 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E
Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa rataa vaihtamatta. Jokaisen 
luokan kolme parasta palkitaan.
Osallistumismaksu 26 euroa/ keilaaja maksetaan yhdistyk-
sittäin 4.11.2017 mennessä tilille: Oulun Kehitysvammaisten 
Tuki ry FI 61 2231 1800 0081 25, Viitenumero 30850
Ilmoittautumiset 4.11. mennessä: 
marjo.juntunen.fi@gmail.com
Ilmoittautumisessa tulee olla keilaajan nimi, kilpailuluokka  ja 
yhteyshenkilö tietoineen.
Keilahallilla ruokailumahdollisuus, keittolounas 10,90 lohikeit-
to/jauhelihakeitto. Ilmoita myös ruokailijoiden määrä ilmoit-
tautuessasi
Lisätiedot: Marjo Juntunen mieluiten sähköpostitse marjo.
juntunen.fi@gmail.com tai puhelimitse iltaisin 040 762 0679
 
KEILACUP 2017–2018, 4. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2017–2018 neljäs osakilpailu järjestetään 
8.–9. joulukuuta 2017 Järvenpään keilahallissa (Vanha Yh-
dystie 11). Perjantaina 8.12. heitetään yksi kilpailuerä klo 
11.00 alkaen. Lauantaina 9.12. heitetään toinen erä klo 10.30 
alkaen ja kolmas erä klo 13.00 alkaen. Kilpailussa noudate-
taan kauden 2017–2018 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E.
Osallistumismaksu: 28 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyk-
sittäin 27.11. mennessä tilille Helsingin ja Uudenmaan Näkö-
vammaiset ry FI3310243000022180.
Ilmoittautumiset 27.11. mennessä: esamarti@kolumbus.fi
Lisätiedot: Esa Martikainen, puh. 040 700 1444. Ilmoittautu-
miset suoritettava yhdistyksittäin. Ilmoittautumisesta on sel-
vittävä osallistujan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhte-
ystietoineen. Jälki-ilmoittautumiset eivät ole mahdollisia.

LENTOPALLO
 UNIFIED-LENTOPALLON SPECIAL OLYMPICS 
-TURNAUS
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää Unified-
lentopallon Special Olympics -turnauksen sunnuntaina 19. 
marraskuuta 2017 klo 12.00 alkaen Euran urheilutalolla.
Unified-lentopallossa vammattomat partneripelaajat ja kehi-
tysvammaiset urheilijat pelaavat samoissa joukkueissa. Tur-
naukseen voivat ilmoittautua yksittäiset pelaajat ja partnerit 
sekä kokonaiset joukkueet.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Eija Helander-Nieminen, 
eija.helander@gmail.com, puh 040 715 3505.

RATSASTUS
SPECIAL OLYMPICS UNIFIED 
-JOUKKUEMESTARUUSKILPAILUT
Huittisten Ratsastuskeskus järjestää Special Olympics Uni-
fied-joukkueratsastuskilpailut sunnuntaina 5. marraskuuta 
2017 klo 10.00 alkaen. Kanslia aukeaa klo 9.00 ja sulkeutuu 
tunti kilpailujen päättymisen jälkeen.
Kilpailut ovat Special Olympics -kilpailut, joissa ratkotaan 
myös Unified-joukkuemestaruus. Jos haluat osallistua myös 
Unified-mestaruuskilpailuun, tulee sinun tuoda partneri mu-
kanasi.
Kilpailuissa noudatetaan Special Olympics -sääntöjä sekä 
SRL:n vammaisratsastussääntöjä soveltuvin osin. Kaikkien kil-
pailijoiden pitää olla Green Card -jäseniä tai SRL:n jäsenseu-
ran henkilö-/perhejäseniä.
LUOKAT
LUOKKA 1: Special Olympics, käyntiohjelma 1; LUOKKA 2: 
Special Olympics, käyntiohjelma 2; LUOKKA 3: Special Olym-
pics, käyntiohjelma 2015; LUOKKA 4: Special Olympics, käyn-
ti-raviohjelma 1; LUOKKA 5: Special Olympics, käynti-ravioh-
jelma 2; LUOKKA 6: Special Olympics, käynti-raviohjelma 
2015; LUOKKA 7: Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 
1; LUOKKA 8: Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2; 
LUOKKA 9: Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2015
Ratsastaja voi osallistua kahteen luokkaan lainahevosella tai 
omalla hevosellaan. Lainahevoset ovat pääasiassa ratsastus-
koulun opetushevosia. Kilpailut ratsastetaan kentällä tai ma-
neesissa, säästä riippuen. Hevosten kokeilu ja verryttely jär-
jestetään kentällä tai maneesissa, sään mukaan.
Lainahevosluokissa hevoset arvotaan ja hevosta on mahdolli-
suus kerran vaihtaa. Ratsastajat saavat verrytellä hevosta 15 
min ennen omaa suoritustaan.
Lähtömaksu 20 euroa/luokka, hevosvuokra 20 euroa/luok-
ka. Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan. Palkintoina 
ovat pokaalit/mitalit sekä ruusukkeet.
Ilmoittautumiset Huittisten Ratsastuskeskukseen 30.10. 
mennessä toimisto@rekikoski.fi tai puh. 02 567 797,
Tiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 02 567 797.
Majoitusmahdollisuus, sis. aamupalan. Kilpailupaikalla puf-
fetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. Jos ratsastaja tar-
vitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mukanaan. Ma-
joitustiedustelut ja varaukset: Huittisten Ratsastuskeskus, 
puh. 02 567 797, toimisto@rekikoski.fi
Kilpailujen tuomarina toimii Sirpa Ruojärvi. Järjestäjä pidät-
tää oikeuden muutoksiin ja mahdollisuuteen rajata lähtöjen 
määrää kilpailuissa määrän noustessa kovin suureksi.
Perjantaina ja lauantaina 3.–4.11. pidetään valmennuslei-
ri Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Ilmoittautumiset valmen-
nusleirille 30.10. mennessä.

SOKKOPINGIS
SOKKOPINGISCUP 2017–2018, 2. OSATURNAUS 
Sokkopingiscupin kauden 2017–2018 toinen osaturnaus jär-
jestetään lauantaina 2. joulukuuta 2017 klo 9.00 alkaen Kuo-
pion Steinerkoululla (Asemakatu 3).
Sarjat: A (kilpa) ja B (harraste).
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, maksetaan paikan 
päällä käteisellä.
Ilmoittautumiset 22.11. mennessä ja lisätiedot: 
Petri Räbinä, petri.rabina@vammaisurheilu.fi
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SHERBORNE-PERUSKURSSI
Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto järjestää Sherborne-pe-
ruskurssin 10.–11. marraskuuta 2017 Ylivieskassa. Koulutta-
jana toimii Susa Miettunen.
Sherborne Developmental Movement (SDM) on Veronica 
Sherbornen kehittämä kokonaisvaltainen harjoitusmenetel-
mä, joka tukee monipuolisesti motoriikan ja sosiaalisten tai-
tojen kehittymistä. SDM-menetelmä on alun perin kehitetty 
kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta moni-
puolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään 
laajasti sekä yleis- että erityisopetuksessa niin kouluissa kuin 
päivähoidossakin. Menetelmä soveltuu hyvin myös aikuisten 
ja iäkkäiden liikuntaan. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää 
myös fysio- tai toimintaterapian osana.
Koulutus antaa tietoa oppimisen ja kehityksen teoreettisis-
ta taustoista sekä valmiuksia käyttää Sherborne-harjoituksia 
motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin kehittymisen 
tukemisessa. Koulutus on hyvin käytännönläheinen.
Peruskurssi sisältää: Sherborne-harjoitusten teoreettiset 
perusteet. Käytännön harjoituksia kehon ja tilan hahmotuk-
seen, voimankäytön hallintaan sekä sosiaalisiin tilanteisiin ja 
aktivaatiotason säätelyyn. Kurssimateriaalin ja todistuksen.

KOULUTUKSET

LEIRIKUTSUT

Huom! Molempina päivinä sisäliikuntavarustus, ei jalkineita. 
Lisäksi mukaan on otettava oma jumppapatja.
Hinta: 200 euroa, sisältää koulutuksen, materiaalit sekä kah-
vitarjoilut.
Ilmoittautumiset 20.10. mennessä: www.vammaisurheilu.fi 
(–> Selaa tapahtumia –> Koulutukset ja kurssit).

SHERBORNE-JATKOKURSSI
Virpiniemen liikuntaopisto järjestää Sherborne-jatkokurssin 
lauantaina 25. marraskuuta 2017 Virpiniemessä Oulun Hau-
kiputaalla. Kouluttajana toimii Susa Miettunen.
Sherborne Developmental Movement (SDM) on Veronica 
Sherbornen kehittämä kokonaisvaltainen harjoitusmenetel-
mä, joka tukee monipuolisesti motoriikan ja sosiaalisten tai-
tojen kehittymistä. SDM-menetelmä on alun perin kehitetty 
kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta moni-
puolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään 
laajasti sekä yleis- että erityisopetuksessa niin kouluissa kuin 
päivähoidossakin. Menetelmä soveltuu hyvin myös aikuisten 
ja iäkkäiden liikuntaan. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää 
myös fysio- tai toimintaterapian osana.
Lisätiedot: www.virpiniemi.fi ja Katri Virtanen, 
katri.virtanen@oakk.fi

UNIFIED-KORIPALLON  
SPECIAL OLYMPICS -LEIRI
Tervetuloa kehitysvammaisten Special Olympics leirille  
11.–12. marraskuuta 2017. Leiripaikkana toimii Kisakallion 
urheiluopisto Lohjalla. Leiri on avoin kaikille kehitysvammai-
sille (ikäsuositus yli 13 v) sekä Unified-partnereille. Leiri alkaa 
klo 10.00.
Leirillä toimitaan itsenäisesti koripallovalmentajien ohjauk-
sessa, tarvittaessa mukana voi olla oma avustaja.
Hinta: 95 euroa/hlö (laskutetaan ennen leiriä), sisältää majoi-
tuksen, ruokailut, ohjauksen ja vakuutuksen. Majoitus on ur-
heiluopiston majoitustiloissa, joissa yöpyminen tapahtuu 2–4 
hengen huoneissa. Avustajan hinta on myös 95 euroa.
Ilmoittautumiset leirille 20.10. mennessä sähköisellä ilmoit-

tautumislomakkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi  
(–> Selaa tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> Koripallo) 
Lisätiedot: VAU, Special Olympics -lajikoordinaattori Elina Ahti-
ainen, elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 139 7373.

MAALIPALLON NUORTEN LEIRI
Maalipallon nuorten leiri järjestetään 15.–17. joulukuuta 
2017 Jyväskylässä Valteri-koulu Onervassa.
Leiri on suunnattu noin 12–20-vuotiaille maalipallosta kiin-
nostuneille nuorille. Leirillä harjoitellaan maalipallon lajitek-
niikoita ja pelataan osaavassa valmennuksessa.
Leirin hinta: 100 euroa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Heikki Juvonen, 
heikkiju@gmail.com, puh. 044 344 2604

TAITOLUISTELU
KANSAINVÄLINEN SPECIAL OLYMPICS  
-TAITOLUISTELUKILPAILU
Kansainvälinen Special Olympics -taitoluistelukilpailu järjeste-
tään lauantaina 25. marraskuuta 2017 Tampereella, Tesoman 
jäähallilla (Tuomarinkatu 7, 33310 Tampere), osana kansainvä-
listä Santa Claus -taitoluistelukilpailua. 
Kilpailuluokat: Yksinluistelu miesten ja naisten sarjat, tasot I–
VI.  Ei ikärajoja.
Kilpailusäännöt: Kansainvälisen Special Olympics -järjestön 
laatimat säännöt, kesäkuu 2016.
Kilpailu on avoin kaikkien vammaluokkien luistelijoille. Kehitys-
vammaiset kilpailevat omassa Special Olympics -sarjassaan.

Virallinen kilpailukutsu julkaistaan kilpailua järjestävän seu-
ran Varala-Tiimi ry:n internetsivulla www.varalatiimi.fi, jossa 
tarkemmat ilmoittautumistiedot. Kutsu lähetetään myös luis-
teluseuroille. 
Lisätiedot: arja.putila@gmail.com, puh. 050 546 0937.
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KALENTERI

Lokakuu
6.–7.10. VAU:n lajipäivät, Pajulahti
6.–7.10. Sherborne-peruskurssi, Kuopio
6.–8.10. Special Olympics -monilajileiri, 
Pajulahti
7.10. Unified-koripallon II ja V divisioonan 
turnaus (K) Nokia
7.10. Loka-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) Isokyrö
8.10. Unified-koripallon VI divisioonan 
turnaus (K) Nokia
9.–15.10. European Para Youth Games 2017 
(L, N) Liguria, Italia
11.–16.10. Down-urheilijoiden yleisurheilun 
MM-kilpailut (K) 
Gaia, Portugali
13.–14.10. Sherborne-peruskurssi, 
Lappeenranta
13.–15.10. Meitä on moneksi – Yksilöllisen 
liikunnanohjaamisen erityispiirteet 
-koulutus, Pajulahti
14.10. Keilacup 2017–2018, 2. osakilpailu 
(E, K, L, N) Seinäjoki
14.–15.10. Pyörätuolirugbyn avoin 
SM-sarja, 1. osaturnaus (L) Lahti
19.10. Parataekwondon MM-kilpailut (L) 
Lontoo, Iso-Britannia
19.–22.10. Kehitysvammaisten judon 
MM-kilpailut (K) Köln, Saksa
21.10. Lasikaupunki-Boccia (joukkue) 
(E, K, L, N) Riihimäki
21.–22.10. Pyörätuolitanssin MM-kilpailut (L) 
Malle, Belgia
21.–29.10. Pöytätenniksen INAS 
MM-kilpailut (K) Hradec Králové, Tšekki
22.10. Unified-koripallon IV divisioonan 
turnaus (K) Lahti
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
28.10. Unified-koripallon I divisioonan 
turnaus (K) Kotka
28.10. Istumalentopallon miesten 
SM-sarjan 1. osaturnaus (L) Kotka
28.–29.10. Maalipallon SM-sarja ja 
1-divisioona 2017–2018, 1. osaturnaus (N) 
Helsinki
28.10.–4.11. Down-urheilijoiden uinnin 
EM-kilpailut (K) Bobigny, Ranska
29.10. Vammaisratsastuskilpailut (K, L, N) 
Tampere

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)

Marraskuu
3.–5.11. Maalipallon Super European 
Goalball League -turnaus (N) Rostock, Saksa
4.–5.11. Stockholm ParaGames 
-kilpailutapahtuma (K, L, N) Tukholma, Ruotsi
4.–12.11. Istumalentopallon EM-kilpailut (L) 
Porec, Kroatia
5.11. Ratsastuksen Special Olympics Unified-
joukkuemestaruuskilpailut (K) Huittinen
9.–11.11. Liikuntamaa-messutapahtuma 
(E, K, L, N) Tampere
9.–11.11. Pyörätuolibiljardin 9-pallon 
MM-kilpailut (L) Tampere
10.–11.11. Erityisliikunnanohjaajien 
työseminaari, Tampere
10.–11.11. Sherborne-peruskurssi, Ylivieska
11.11. Boccian Moilas-turnaus (pari) 
(E, K, L, N) Pieksämäki
11.11. Para Talent Day (E, K, L, N) Tampere 
11.–12.11. Unified-koripallon Special 
Olympics -leiri (K) Kisakallio, Lohja
17.–19.11. Maalipallon nuorten leiri (N) 
Pajulahti
18.11. XI Teuva-Boccia (henk.koht., pari) 
(E, K, L, N) Teuva
18.11. Unified-koripallon I ja V divisioonan 
turnaus (K) Helsinki
18.11. Istumalentopallon Ykkössarjan 1. 
osaturnaus (L) Siilinjärvi
18.–19.11. Pyörätuolirugbyn Suomi-sarja, 
1. osaturnaus (L) Helsinki
19.11. Keilacup 2017–2018, 3. osakilpailu 
(E, K, L, N) Oulu
19.11. Unified-lentopallon Special Olympics 
-turnaus (K) Eura
21.–26.11. Vammaissulkapallon 
MM-kilpailut (L) Ulsan, Etelä-Korea

22.–23.11. Pohjoismainen urheilu- ja 
liikuntatieteiden konferenssi, 
Halmstad, Ruotsi
24.–26.11. Boccian sisäkenttien 
SM-kilpailut (pari, joukkue) (L) Pajulahti
25.11. Sherborne-jatkokurssi, Oulu
25.11. Kansainvälinen Special Olympics 
-taitoluistelukilpailu (K) Tampere
25.11. Istumalentopallon miesten 
SM-sarjan 2. osaturnaus (L) Siilinjärvi
26.11. Unified-koripallon II divisioonan 
turnaus (K) Vantaa
29.11. SEDY-hankkeen päätösseminaari, 
Amsterdam, Hollanti

Joulukuu
1.–2.12. Paralumilautailun maailmancupin 
osakilpailu (L) Pyhätunturi
2.12. Pikkujoulu-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) 
Isokyrö
2.12. Sokkopingiscup 2017–2018, 2. 
osaturnaus (N) Kuopio
2.–3.12. Unified-koripallon III divisioonan 
turnaus (K) Tampere
2.–3.12. Pyörätuolirugbyn Women’s Cup (L) 
Pariisi, Ranska
8.–10.12. Maalipallon Super European 
Goalball League -turnaus (N) Espoo
8.–9.12. Keilacup 2017–2018, 4. osakilpailu 
(E, K, L, N) Järvenpää
9.12. XX Vilppula-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Mänttä-Vilppula
9.–10.12. Pyörätuolirugbyn Suomi-sarja, 
2. osaturnaus (L) Turku
15.–17.12. Nuorten maalipalloleiri (N) 
Jyväskylä
16.12. Istumalentopallon Ykkössarjan 
2. osaturnaus (L) Kotka


