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PAREMPAAN 
KUNTOON
Ritva Nikkilä on löytänyt itselleen tasapainoisen yhdistelmän 

fysioterapiaa ja säännöllistä kuntoliikuntaa.

Liikkuminen ylläpitää niin kehon kuin mielenkin hyvinvointia.
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Koko seminaari pe-la 100 €/hlö (2hh)
Hinta sisältää ohjelman, ohjelman mukaiset 
ruokailut ja majoituksen esteettömissä kahden 
hengen huoneissa.

Ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma sivuiltamme: 
https://pajulahti.com/kokonais-seminaari2019

Tiedustelut 
VIRPI REMAHL
virpi.remahl@pajulahti.com
puh. 044-7755350

Yhteistyössä 
Liikuntakeskus Pajulahti
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry 
Suomen Paralympiakomitea ry

UNELMIEN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ 
perjantaina 8.3. klo 15 - 17

Tutustutaan unelmien liikuntamuotoihin, kuten 
paracheerleadingiin, crossfi tiin, pilatekseen, nyrkkeilyyn ja 
tanssin pyörteisiin. Ohjaksissa Liikuntakeskus Pajulahden 
liikuntaneuvojaopiskelijat ja alan ammattilaiset.

OHJELMALLINEN ILLANVIETTO 
perjantaina 8.3. klo 19 – 22

KokoNAIS-seminaari 
lauantaina 9.3. klo 10 - 16.30 
Seminaari kaikille, joiden mielestä liikunnan ja urheilun 
miesvaltaiseen maailmaan tarvitaan lisää moniarvoisuutta ja 
tilaa naisille erilaisissa rooleissa. 
Aiheita liikunnasta, naiseudesta ja yhdenvertaisuudesta. 
Puheenvuorojen alustajina on vammaisia naisia liikunnan ja 
urheilun kentältä ja kentän laidalta.

Tapahtumassa on yleisavustajia.

KokoNAIS-seminaari  
8. - 9.3.2019 

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI

Tapahtuman teemana liikunnan positiiviset pöhinät, 
yhdenvertaisuus ja rohkeus olla oma itsensä

Tule mukaan, 
ylitä itsesi, 

inspiroidu LIIKUNNASTA!

Uskallan olla, kuulua ja näkyä 

- vai pitääkö istua muottiin
?
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Avoin luontoLuonnossa liikkumisesta nauttivalle Jenni Louhivedelle 

Seinäjoki on esteettömine luontoreitteineen

mitä mainioin kotikaupunki.

Kunnat

Teema

Sanan-
saattaja

Koulu-
liikunta

Teema
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lu.fi

Liikkuva koulu -kummi Tuomo Himanka on omalta osaltaan 

ollut vaikuttamassa siihen, että kotikaupunkinsa 

Kalajoen kouluilla erilaisuus ei aiheuta hämmennystä,

vaan intoa soveltaa ratkaisuja.

TILAA

NYT!

Lehtitilaukset osoitteella Suomen Vammaisurheilu & -liikunta VAU ry/lehtitilaus
Valimotie 10, 4. krs., 00380 Helsinki tai toimisto@vammaisurheilu.fi

TILAUSKUPONKI
JÄSENHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta
 -lehti 20 euroa/vuosi

TILAUSHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta
 -lehti 30 euroa/vuosi

SÄHKÖINEN LEHTI - MAKSUTTA
 Sähköinen lehti sähköpostiin *)
 (pdf tai html)
 Daisy
 (äänite lukemisesteisille)

Haluan tilauksen 
alkavan numerosta

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen           en              kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi

Nimi

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti *)

Syntymävuosi
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TOIMITUS
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
Valimotie 10, 4. krs., 00380 Helsinki
etunimi.sukunimi@vammaisurheilu.fi
www.vammaisurheilu.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Lauri Jaakkola
lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi
puh.  045 136 8695
Twitter: @LauriJaakkola

TOIMITUSTIIMI
Lauri Jaakkola, Aija Saari, 
Riikka Juntunen, Tiina Siivonen

ULKOASU
Mainostoimisto Huima, Huittinen

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

Yhteistyössä Suomen 
Paralympiakomitean kanssa. 

ILMOITUSMYYNTI
Scanetto Oy, aineistot@scanetto.fi

PAINOPAIKKA
ForssaPrint, Forssa
Painosmäärä 5000 kpl
ISSN 1798-7334

TILAUKSET JA 
OSOITTEENMUUTOKSET
toimisto@vammaisurheilu.fi

ILMESTYMINEN 2019
NRO 1  5.4. Yhdenvertaisuus
NRO 2  14.6. Miten tähän on tultu?
NRO 3  4.10. Arjen sankarit
NRO 4  13.12. Vammaisurheilu   
  2020-luvulla

KANNEN KUVA Arttu Muukkonen
Kuva: Takavuosien uinnin 
paralympiakultamitalisti Ritva 
Nikkilä viihtyy yhä altaassa kuntoa 
ylläpitääkseen.

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

Pääkirjoitus

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

Aikakauslehtien liiton jäsen

Parempaan kuntoon
Tämän lehden teemana on osuvasti Parempaan kuntoon. Se sopii hyvin vuoden 
viimeiseen lehteen, sillä tämän vuoden aikana VAU on käynnistänyt entistä laajem-
man yhteistyön kuntoutuksen toimijoiden kanssa ja vuoden lopulla valmistuvat 
myös Parempaan kuntoon -oppaat, joista kerrotaan lisää tämän lehden sivuilla. 

Suomen tunnetuin paraurheilija, EM- ja MM-titteleiden lisäksi viisi paralympia-
kultaa voittanut Leo-Pekka Tähti kertoi joskus motokseen ”Kehitys pysähtyy 
tyytyväisyyteen”. Tämä motto kertoo, miksi voimme edelleen odottaa Lepen me-
nestystä seuraavissa Tokion paralympialaisissa syksyllä 2020. Huippu-urheilija 
löytää edelleen osa-alueita, joilla voi olla parempi. Sinä päivänä kun urheilija on 
tyytyväinen kaikkeen tekemäänsä, vastustajat työntyvät edelle. 

Kuntoutuksen kentällä ammattilaiset ovat tukemassa matkalla kohti parempaa 
kuntoa ja toimintakykyä, aktiivista elämäntapaa. Me haluamme olla mukana 
tällä paremman kunnon tiellä tarjoamalla jatkoa kuntoutuksesta aktiiviseen ja 
liikunnalliseen elämäntapaan. Joku löytää oman harrastuksensa uimahallista, 
toinen kuntosalilta ja kolmas pelikentiltä. Neljäs haluaa luontoon liikkumaan. 
Meidän tehtävämme ei ole määritellä kuka pääsee minnekin, vaan avata ovia 
ja toimia mahdollistajana. Keväällä vammaisurheilun ja -liikunnan tulevaisuusil-
loissa 14 paikkakunnalla eri puolilla Suomea osallistujat olivat samaa mieltä sii-
tä, että yksi tärkeimmistä VAU:n tehtävistä on auttaa liikkujaa ja urheilijaa etene-
mään kohti omia tavoitteitaan liikkujan ja urheilijan polulla. Jokaisella pitää olla 
mahdollisuus tavoitella omaa parastaan.

Tämän vuoden aikana olen useassa seminaarissa kuullut esityksen, jossa laitu-
rilla seisoo juna ja osallistujilta kysytään, hyppäisikö hän junan kyytiin ja katsoisi 
minne se matkaa vai jäisikö mieluummin asemalaiturille odottamaan seuraa-
vaa junaa? VAU:ssa on kokos järjestön olemassa olon aikana katsottu paikkoja, 
minne pitää päästä ja mikäli sinne ei ole junarataa, on päätetty rakentaa kiskot. 
Kaikki junat eivät ole ottaneet meitä kyytiin, mutta sitä ei ole jääty murehtimaan, 
tavoite on pidetty mielessä ja sitä kohti on edetty määrätietoisesti. 

Tämän vuoden marraskuussa VAU ja Paralympiakomitea kirjoittivat aiesopimuk-
sen järjestöjen toiminnan yhdistämisestä vuoden 2019 aikana. Tässä vaiheessa 
olemme uuden edessä, valmiina rakentamaan yhteisiä kiskoja, kohti yhteistä 
päämäärää. Meidän tehtävämme ei ole päättää muiden puolesta, vaan luoda 
sellaiset puitteet, joissa jokainen voi tavoitella omaa parastaan. VAU:n visiona 
on ollut elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta – yhdessä ja erikseen – ja sitä 
kohti etenemme edelleen. 

Liikunnallista joulun aikaa toivottaen 
RIIKKA JA KOKO VAU:N VÄKI 
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Kuntoutus

Teema

Validia Kuntoutuksen Synapsia-talosta löytyy myös seinäkiipeilyseinä. 
Kiipeily soveltuu yllättävänkin laajalle joukolle kuntoutujia.

H
arri Ahteella on yli 25 
vuoden ura aiemmin 
Käpylän kuntoutuskes-
kuksena tunnetun Vali- 
dia Kuntoutus Helsingin 

erityisliikunnanohjaajana. Hän on näh- 
nyt kuntoutusalan nousun kukoistuk- 
seen ja hiipumisen viime vuosien 
säästötoimenpiteiden seurauksena. 
On yksi kuntoutuksen osa-alue, joka 
on Ahteen mukaan jäänyt liian pienelle 
huomiolle suhdanteista riippumatta:

– Ravintoasiat ovat aina olleet 
aliarvostettuja kuntoutuksessa, oli 
se sitten selkäydinvamma- tai aivo- 
vammakuntoutusta. Aikoinaan meillä 
oli siihen enemmän resursseja, ja 
pystyimme käyttämään paljon ravit- 
semustieteiden tohtorin ja ravinto- 

terapeutin Mina Mojtahedin osaa- 
mista täällä Validiassa, mutta nyt 
näiden säästöjen myötä ravinnon 
merkityksestä puhuminen on jäänyt 
entistä huonommalle tolalle, Ahtee 
sanoo.

Ahtee itse puhuu teemasta pal- 
jon luento-osuuksissaan ja käy ravin- 
toasioita läpi henkilökohtaisissa kes-
kusteluissa kuntoutettavien kanssa. 

– Ravinnon merkitys selkäydin- 
vammaiselle on paljon suurempi kuin 
sellaiselle, jolla ei ole mitään vauriota. 
Selkäydinvaurio vaikuttaa muun muas- 
sa suolen ja vatsan toimintaan sekä ra-
vinteiden imeytymiseen, Ahtee aloittaa.

Ruokavalion kontrolloinnissa on hy- 
vin erilaisia vaiheita selkäydinvam-
maisen henkilön kuntoutusprosessin 

edetessä.
– Kun ihminen vammautuu ja joutuu 

traumaattiseen tilaan, niin hyvin äkkiä 
hänen proteiinivarastonsa tyhjenevät. 
Eli kuntoutuksen alkuvaiheessa usein 
ihminen kuluttaa ihan hirveästi, mutta 
sitten se tasaantuu ja silloin pitäisi olla 
tarkkana. Helposti jää päälle vähän 
isompi syöminen.

– Kun ei ole pystyasentoa ja ei liiku-
ta ja pompita, niin se vaikeuttaa vatsan 
toimimista, ruokamassalla kestää vä-
hän kauemmin kiertää vatsassa. Puut-
teelliset suolen peristalttiset liikkeet 
vielä hidastavat vatsan toimintaa. On 
tärkeää, että ravinto on kuitupitoista, 
siinä on riittävästi kasviksia ja ennen 
kaikkea proteiinia ja että juodaan riittä-
västi. Syömisen tulee olla säännöllistä.

Moni selkäydinvammainen huomaa 
vasta liian myöhään, että ruokavalioon 
olisi pitänyt kiinnittää huomiota.

– Täytyy totutella ravinnon säännös-
telyyn. Painotan aina, että on tärkeää 
käydä puntarilla viikoittain. Sitten kun 
selkäydinvammaiselle henkilölle tulee 
painoa, sellainen 5–6 kiloakin, sen pois 
saaminen on haastavampaa, se vaatii 
enemmän työtä kuin kävelevällä.

Kokonaisvaltainen  
personal trainer
Ravinnosta puhuminen on vain pie-
ni osa Ahteen hyvin laajaa työnkuvaa 
Validia Kuntoutuksessa, siksi hän toi-
voisikin, että ravintoasioista vastaa- 
maan saataisiin taloon kokonaan eril-
linen henkilö. Liikunnanohjaajan töitä 
Ahtee tekee Validiassa yhdessä kolle-
gansa, selkäydinvammaisen   Mark- 
ku Poikelan kanssa.

– Minulla on aina ollut ajatuksena, 
että on hyvä olla kollegana henkilö, 

Ravintoasiat kunniaan 
kuntoutuksessa

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA
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Teema

Validia Kuntoutuksella on käytössään runsaasti liikunnan apuvälineitä. Synapsia-talossa toimii Soveltavan liikunnan apuväline-
toiminta SOLIA:n yksikkö.

joka on itse pyörätuolissa. Se 
antaa tietynlaista uskottavuutta ja 
muodostamme hyvän tiimin. Ennen 
Markkua minulla oli Ilona Björklund 
työparinani.

– Myös vertaistuki on kuntoutujille 
tosi tärkeää ja sitä Markku tekee 
liikunnanohjauksen ohella. Lisäksi 
meillä on vertaistukihenkilöitä. Myös 
liikunta- ja peliryhmissä vertaistuki 
on isossa roolissa. Niissä voi 
oppia konkareilta, jotka ovat olleet 
pidempään tuolissa.

Ahtee itse kuvailee olevansa kuin 
personal trainer, jolla on hyvin koko-
naisvaltainen ote asiakkaaseensa.

– Työssäni on paljon altaassa toimi-
mista – allasterapiaa, uinninopetus- 
ta, laitesukelluksen ja melonnan  kokei- 
lua ja opetusta. Sitten on paljon lajioh-
jauksia, yksilöllistä kuntosaliohjausta, 
fyysisen suorituskyvyn mittausta, pyö-
rätuolinkäsittelyn ohjausta ja myös 
omaisten ohjausta.

– Työnkuva on mielekäs ja monipuo-
linen. Harvoin tällaisella nimikkeellä voi 
olla näin laaja työnkuva.

Ahteella on myös teknisen alan 
koulutus, jonka myötä hän on pystynyt 
vaikuttamaan paljon myös liikunnan 
apuvälineisiin ja niiden kehittämiseen. 
Suurin tähän liittyvä projekti on HURin 
esteettömien kuntosalilaitteiden kehit-
täminen, josta lisää tämän artikkelin 
kainalojutussa. Mutta monenlaista 
muutakin Pelle Peloton -henkistä laite-
kehittelyä on Ahtee ehtinyt tekemään.

– Olin aikoinaan 90-luvulla raken- 
telemassa itse ensimmäisiä pyörä-
tuolirugbytuoleja. Pelituoleja ei silloin 
ollut vielä Suomeen saatavilla, joten 
kehittelimme niitä itse. Teimme muun 
muassa tavallisista toimistotuoleista 
kaatumatukia pelituoleihin. Pelaajat 
kelasivat 40 sekuntia niillä tuoleilla 
ja olivat ihan puhki, nythän siellä 
vedetään 1,5 tunnin treenit tuosta vain, 
Ahtee toteaa virnistäen.

Säästöt ajavat laitoskuntoutusta 
ahtaalle
Kuntoutusalan kulta-ajan alun Ahtee 
ajoittaa samoihin aikoihin kuin pyö-
rätuolirugbyn tulon Suomeen.

– Kun 90-luvun puolivälissä oltiin pa-
himmasta lamasta ohi, niin siitä alkoi 
mielestäni huikea nousu. Se jatkui noin 
vuoteen 2010, jolloin säästötoimenpi-
teitä alkoi tulla yhä enemmän.

Muutto Helsingin Käpylästä Nor-
denskiöldinkadulle moderniin Synap-
sia-taloon tapahtui vuonna 2002.

– Tuohon aikaan kuntoutusjaksot 
olivat riittävän pitkiä ja byrokratiaa 
eli kirjaamista ja muuta paperisilppua 
oli vähemmän. Pystyimme antamaan 
aikaa kuntoutujalle huomattavasti 
enemmän ja he olivat jaksolta läh-
tiessään oikeasti valmiita arkielämään.

Ahteen mukaan etenkin viimeisen 
viiden vuoden aikana laitoskuntou-
tusta on ajettu säästötoimien myötä 
alas.
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Teema

Harri Ahtee on työskennellyt Validia Kuntoutuksen ja sitä edeltäneen Käpylän 
kuntoutuskeskuksen erityisliikunnanohjaajana jo yli neljännesvuosisadan.

– Selkeä suuntaus on ollut siirtää 
kuntoutuksen painopistettä laitospuo-
lelta avopuolelle. Siinä on kuntoutu-
jan näkökulmasta se ongelma, että voi 
jäädä monet hyvin tärkeät asiat oppi-
matta.

– Se näkyy jo. Ennen tetrapleegikois-
ta monet pärjäsivät itsenäisesti ilman 
kotiapua, nyt osa korkeista paraplee-
gikoistakin tarvitsee kotiinsa apua mo-
nessa asiassa. Ei esimerkiksi onnistu 
siirtyminen sänkyyn. Se on sitä, kun ei 
ole aikaa opettaa asioita.

Kärjistetysti avokuntoutuspuolella fy-
sioterapiapaikka voi olla vain plintti pie-
nessä huoneessa, ja siellä keskitytään 
pitämään liikeratoja yllä ja tekemään 
voimaharjoitteita. Monet toiminnalliset 
ja taidolliset asiat jäävät oppimatta.

– Se kokonaiskuva kun pystyttäisiin 
näkemään, että kuinka paljon kalliim-
maksi tämä tulee, kun kuntoutus jää 
raakileeksi. Nämä säästöt voivat olla 
hetkellisiä, mutta sitten parin kolmen 
vuoden päästä alkavat toisilla sektoreil-
la nousta kustannukset.

Niinpä Validia Kuntoutus on alkanut 
siirtää myös paukkuja avokuntoutus-
puolelle.

– Silloin kun aloitimme tässä uudes-

sa talossa, meillä oli noin 1600 avo-
puolen käyntiä per vuosi. Nyt se heiluu 
jo noin 15 000 kuntoutuskäynnin paik-
keilla. Meillä on monipuoliset fasilitee-
tit ja välineet, joita voidaan hyödyntää. 
Tämä talo toimii myös kohtaamispaik-

kana monelle, täällä ystävystytään ja 
opitaan vertaisilta. Iltaisin talo täyttyy 
pyörätuolipelejä harrastavista henki-
löistä laajaltakin alueelta. Se on kun-
toutujallekin motivoivaa nähdä laaja 
liikuntalajien kirjo heti kuntoutuksen 
akuuttivaiheessa..

Viime vuosituhannen lopulla Käpylän kuntoutuskes-
kuksessa tehtiin muuttoa uusiin, moderneimpiin tiloi-
hin. Paikka oli katsottuna lähempää Helsingin keskus-
taa Nordenskiöldinkadulta, jäähallia vastapäätä.

– Tavoitteena oli tehdä täysin esteetön talo. Se toteu-
tui tietysti helposti perusratkaisuissa, mutta katsoimme, 
että se täytyy viedä pidemmälle. Myös esimerkiksi kunto-
salilaitteiden täytyy olla esteettömiä, Harri Ahtee kertoo.

Sellaisia laitteita ei markkinoilla kuitenkaan ollut. Täytyi 
suunnitella itse.

– Minulla oli jo monta vuotta ollut mielessä, että täytyi-
si saada välineitä, jotka toimisivat meidän asiakkailla. Ei 
tarvitsisi siirtyä tuolista laitteeseen, se on aina haastavaa. 

– Ja niiden pitäisi olla mahdollisimman helppokäyttöi-
siä. Se on monelle hyvin tärkeää, että kun päivän aika-
na tarvitsee apua niin moneen asiaan, niin jossakin pys-
tyisi toimimaan itsenäisesti.

Ahtee otti yhteyttä suomalaiseen kuntosalivälineval-
mistaja HURiin, joka ei ihan heti pystynyt työhön tarttu-
maan resurssipulan vuoksi. Ahtee oli jo ehtinyt lähteä 
viemään ajatusta pidemmälle italialaisen valmistajan 

kanssa, mutta HURin palattua myöhemmin asiaan Ah-
tee ja hänen kollegansa Ilona Björklund aloittivat mie-
lellään yhteistyön heidän kanssaan.

– Kotimainen tekijä on aina hyvä, ja heidän kanssaan 
pystyi alkaa suunnitella täysin uutta laitesarjaa, eikä vain 
modifioimaan pystykäyttäjille suunnattuja laitteita.

Syntyi HUR Easy Access Line, juuri sopivasti Synapsia-
talon valmistumisen aikaan vuonna 2002. Uusissa lait-
teissa oli poistuvat penkit, isot painonapit, liikerajoitti-
mia, kahvoja eri korkeuksilla, kaikenlaisia innovaatioita, 
jotka helpottivat pyörätuolissa olevien ja toisaalta myös 
ikääntyneiden henkilöiden toimimista.

– Tänä päivänä Suomi on aika hyvin kyllästetty näil-
lä laitteilla, eli kaikilla kuntoutuskeskuksilla ja fysiote-
rapiayksiköillä, joissa on neurologisia kuntoutujia ja 
pyörätuolinkäyttäjiä, on nämä laitteet. Myös useiden 
sairaaloiden kuntoutusyksiköistä sekä senioritalojen 
varustuksesta sellaiset löytyvät.

– Ulkomailla näitä laitteita on noin 50 maassa. Vieläkään 
ei ole oikeastaan kilpailijoita tullut. Joitain yksittäisiä lait-
teita kyllä, mutta ei kokonaisia laitesarjoja, Ahtee sanoo.

HURin esteettömät kuntosalilaitteet 
ovat olleet menestys
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Teema

S
uomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU julkai-
see loppuvuodesta 2018 neljä Parempaan kun-
toon -opasta, jotka on suunnattu aikuisille, joil-
la on näkövamma, CP-vamma, selkäydinvamma 
tai amputaatio tai dysmelia, ja jotka haluavat tu-

kea säännöllisen liikunnan aloittamiseen. Tavoitteena on 
kannustaa elämään terveellistä, tasapainoista ja aktiivista 
arkea vamman kanssa.

Aikuisena vamman kanssa eläminen tuo eteen erilaisia 
ikääntymiseen tai kulumiseen liittyviä muutoksia.

Parempaan kuntoon -oppaisiin on koottu fyysisen aktiivi-
suuden perusteiden ja terveellisen ravitsemuksen lisäk-
si käytännöllisiä vinkkejä ja niksejä. Se, että kukin opas 
on kohdennettu vain yhteen vammaryhmään, mahdol-
listaa sen, että oppaita on helpompi hyödyntää kun-
toutuksessa, sopeutumisvalmennuksessa ja vertais-
toiminnassa. Esimerkiksi fysioterapeutti voi käyttää 
vammakohtaisia oppaita omassa asiakastyössään lii-
kuntaneuvonnan tukena. Oppaiden esikuvina ovat 
englantilaisen Peter Harrison Centren vuonna 2014 
julkaisemat Fit for Life -oppaat. Toimitustyöstä vasta-
sivat VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari ja tiedottaja 
Lauri Jaakkola. Tietojen tarkistamisessa ja täydentä-
misessä on hyödynnetty laajaa verkostoa vammais-
urheilun kokemusasiantuntijoista kuntoutuksen, 
terveydenhuollon ja liikuntatieteen ammattilaisiin. 

Näkövammaisille suunnatun oppaan asiantun-
tijoina toimivat Jaana Argillander ja Jarno Saa-
punki Näkövammaisten liitosta. CP-vammaisille 
suunnatun oppaan asiantuntijoina ovat toimi-
neet Heidi Huttunen, Piia Jolla ja Anu Patrik-
ka CP-liitosta. Selkäydinvammaisille suunnattu 
opas on koottu yhdessä fysioterapeutti Paula 
Leppäsen kanssa, ja sen asiantuntijoina ovat 
toimineet Harri Ahtee Validia Kuntoutukses-
ta sekä Tiina Siivonen VAU:sta ja Akson ry:stä. 
Amputaatio ja dysmelia -oppaan asiantuntijoi-
na ovat toimineet Paula Leppäsen lisäksi Mika 
Määttänen Össur Oy:stä ja Anne Mäki Inva-
lidiliitosta. Lisäksi oppaiden sisällön tarkasta-
misessa auttoivat opiskelijat Antti Latikka ja 
Vilja Sipilä, fyysisen harjoittelun osalta Kai-
su Mononen Kilpa- ja huippu-urheilun tutki-
muskeskuksesta sekä ravitsemusterapeutti  
Hanna-Mari Sonninen. 

Oppaat ilmestyvät painettuina ja pdf-ver-
sioina, näkövammaisten opas myös teksti-
tiedostona ja Daisyna. Painettuja oppaita jaetaan VAU:n ja 
yhteistyökumppanien tilaisuuksissa maksutta ja niitä voi ti-
lata VAU:sta maksutta (viiden tai useamman kappaleen tila-

Uudet oppaat kannustavat 
parempaan kuntoon

TEKSTI: AIJA SAARI KUVA: KIMMO RAUATMAA JA VIRVA KOLHO (KANNEN ULKOASU)

uksesta laskutetaan postimaksu). Sähköiset oppaat ovat la-
dattavissa maksutta VAU:n sivuilta: www.vammaisurheilu.fi.

Opastyö saa jatkoa vuonna 2019, jolloin pyritään julkai-
semaan Suomen Paralympiakomitean kanssa yhteistyös-
sä Huippukuntoon-opas harjoittelussaan jo pidemmäl-
le edenneille aikuisille tosiliikkujille sekä Special Olympics 
-ohjelman innoittama selkokielinen liikuntaopas kehitys-
vammaisille aikuisille.

Tilaukset: toimisto@vammaisurheilu.fi

Lisätiedot: VAU, tutkimuspäällikkö Aija Saari, 
puh. 040 506 4208, aija.saari@vammaisurheilu.fi

Samuel Taipale lenkkeillee 
CP-vammaisille aikuisille suunnatun 
Parempaan kuntoon -oppaan kannessa.
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– Käyn kerran viikossa fysioterapiassa, koska minulla on 
paha skolioosi. En ehdi liikkua enää niin paljon kuin nuo-
rempana, mikä on johtanut siihen, että vatsa- ja selkälihak-
seni eivät enää tue kroppaa niin hyvin, että skolioosi pysyi-
si aisoissa, vuonna 1991 moottoripyöräonnettomuudessa 
vammautunut Kuuppelomäki kertoo.

Jalasjärveltä lähtöisin oleva, nykyään Espoossa asuva 
Kuuppelomäki, 43, ymmärtää kuitenkin realiteetit. Hän on 
Microsoftin Länsi-Euroopan alueen viestintäpäällikkö ja ko-
tona on kolme pientä lasta.

– Arki on tasapainottelua. Liikunta ei mahdu prioriteetti-

listalla Top-3:een. Sitten kun pojat ovat vähän isompia, täy-
tyy taas ottaa liikkumiselle enemmän aikaa.

– Sen ymmärtää myös nyt, miten ensiarvoisen tärkeää ak-
tiivinen liikunnan harrastaminen oli silloin, kun siihen vielä 
oli enemmän aikaa. Niistä taustoista on paljon iloa nyt, kun 
on tullut vähän ikää.

Kuuppelomäki muistelee, että Käpylän kuntoutuskeskuk-
sesta sai 90-luvun alkupuolella hyvät eväät siihen, mitä laje-
ja olisi mahdollista alkaa harrastaa.

– Ihan ekana parina vuonna eivät liikuntaharrastukset 
kuitenkaan ollut päällimmäisenä mielessä, kun keskittyi ra-

Liikettä ruuhkavuosien 
puristuksessa

Tomi Kuuppelomäki toivoo, että ehtisi harrastaa enemmän liikuntaa.
Ei pelkästään siksi, että se on hauskaa, vaan koska siitä olisi helposti 

havaittavaa konkreettista hyötyä hänen arkeensa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: MIKKO KÄKELÄ

Tomi Kuuppelomäki käy pelaamassa säännöllisesti tennistä.
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kentamaan rutiineja elämäänsä.

Ennen vammautumistaan Kuuppelomäki oli harrastanut 
laajasti eri lajeja. Tennis oli yksi rakkaimmista, ja niinpä hän 
suuntasi jo vuonna 1993, kaksi vuotta vammautumisensa 
jälkeen ystävänsä kanssa Turkuun pyörätuolitennisleirille.

Kuuppelomäki on 25-vuotisen pyörätuolitennisuransa ai-
kana osallistunut kisoihinkin, viimeksi tänä syksynä Pohjois-
maiden mestaruuskisoihin Ruotsissa, mutta pääasiallisesti 
laji on ollut hänelle harrastamista, kunnon kohentamista ja 
sosiaalista kanssakäymistä. 

Kuuppelomäki käy pelaamassa useimmiten pystypelaaji-
en kanssa, mutta silloin tällöin myös toisen pyörätuoliten-
nisharrastajan Antti Metson ja joskus myös Suomen yk-
köspelaajan Taneli Tenhusen kanssa.

Kolmisen vuotta sitten Kuuppelomäki löysi toiseksi lajik-
seen padelin, jota voisi kuvailla tenniksen ja squashin ris-
teytykseksi. Pelissä pallo kimpoilee paitsi kentän pinnasta 
myös kenttää ympäröivistä seinistä.

– Padel antaa ehkä tennistä vähän enemmän anteek-
si puutteet pelitaidoissa, eli se on vähän helpompaa. Sitä 
pelataan useimmiten nelinpelinä, itse pelaan joko kolmen 
pystypelaajan kanssa tai siten, että molemmilla puolilla on 
yksi pyörätuolilainen ja yksi pystypelaaja. Siinä on sellaista 
tiettyä seurapelimäisyyttä, mikä on varmaan osasyynä sen 
suosion kasvuun, Kuuppelomäki sanoo.

Kuuppelomäki pyrkii käymään pelaamassa tennistä tai pa-
delia keskimäärin kerran viikossa. Sopivan pelivuoron löyty-
minen on kuitenkin melkoinen yhdistelmä työaikojen, per-
he-elämän, vapaana olevien peliaikojen ja pelikavereiden 
aikataulujen yhteensovittelemista, Siksi on hyvä olla olemas-
sa myös liikuntaharrastuksia, joiden pariin pääsee vaivatto-
mammin. Kuuppelomäellä on käytössään käsipyörä.

– Käsipyörä on ollut vähemmällä käytöllä, mutta nyt sain ke-
sällä kotiini rullat, joiden päällä voin käsipyöräillä ilman että täy-
tyy lähteä minnekään. Siinä tietysti häviää maisemissa, mutta 
voittaa siinä, että sen pariin on nopeampi mennä ja tulla. Jos 
vaikka täytyy mennä vaihtamaan vaippaa tai kylvettämään las-
ta, niin se onnistuu kesken treenin, Kuuppelomäki toteaa..

Info

Tomi Kuuppelomäki toimi mallina VAU:n julkaisemassa 
selkäydinvammaisille aikuisille suunnatussa 
Parempaan kuntoon -oppaassa. Opas löytyy pdf-versio-
na vammaisurheilu.fi -sivustolta ja sieltä sen voi myös 
tilata painettuna kotiinsa maksutta.

Lue lisää: www.vammaisurheilu.fi

Omien lapsiensa nostelukin käy arkiliikunnasta.

Parempaan kuntoon -opas 
aikuisille, joilla on 
selkäydinvamma
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N
ikkilä syntyi vuonna 1961 pienviljelijäperhee-
seen Etelä-Karjalan Savitaipaleella. Nikkilällä 
on synnynnäisiä raajojen epämuodostumia. 
Hänen molemmissa käsissään on kaksi sor-
mea kiinni toisissaan ja oikea jalka on paljon 

vasenta pienempi, siitä puuttuu lähes kokonaan reisiosa.

Liikuntakielto hellauuniin ja 
paralympiakultamitalistiksi

Ritva Nikkilälle dysmelia, eli raajojen synnynnäinen epämuodostuma 
on ollut ominaisuus muiden joukossa, ei niinkään hänen elämäänsä 

määrittävä tekijä. Tahdonvoimaa sen sijaan voi hyvällä syyllä pitää Soulin 
paralympiakultamitalistin elämää määrittäneenä tekijänä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA, RITVA NIKKILÄ KUVAT: ARTTU MUUKKONEN

– Kouluikään mennessä käsiini ja jalkaani oli tehty lähes 
20 korjausleikkausta, eikä ole ihme, että olen kokenut sai-
raalan lähes kodikseni, Nikkilä sanoo.

Maalaistalon lapsena Nikkilä sai tottua jo hyvin pienes-
tä pitäen omatoimisuuteen ja talon töihin osallistumiseen. 
Hänellä oli myös neljä veljeä, kaksi vanhempaa ja kaksi 

Ritva Nikkilä on taitava käsitöissä.
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nuorempaa.
– Minulla on aina ollut korostuneen voimakas tarve sel-

viytyä lähes kaikesta yksin. Omalla tahdonvoimallani olen 
lapsena kulkenut veljieni perässä, hyppinyt rantakiviltä ve-
teen, osallistunut sukelluskilpailuihin ja oppinut muiden 
mukana uimaan kotilahdella jo ennen kouluikää. Vedessä 
olin lähes tasavertainen taitoineni veljieni ja naapurin las-
ten kanssa.

– Vastoin lastenklinikan lääkärin suositusta isäni päätti, 
että minut laitetaan samaan kyläkouluun, jota veljeni kävi-
vät, eikä vammaisille tarkoitettuun erityiskouluun Ruskea-
suolle Helsinkiin.

Nikkilä kiittelee valveutuneita opettajiaan ja mainitsee, 
ettei suuremmin joutunut kokemaan kiusaamista. Hän ha-
lusi ja pystyikin olemaan suurimmassa osassa asioita kuin 
muut oppilaat.

– Yhdeksänvuotiaana kotona tapahtuneen hiihtotapa-
turman jälkeen lääkäri oli kirjoittanut minulle vapautuk-
sen koululiikunnasta, mutta kielsin äitiä antamasta lappua 
opettajalleni ja se poltettiin keittiön hellauunissa.

Jo 13-vuotiaana Nikkilä kävi yksin Helsingissä lääkärissä ja 
korjauttamassa proteesiaan. Omatoimisuus ja itseoppinei-
suus ovat Nikkilän nuoruusvuosia kuvaavia määreitä.

– Oletan, että melko hyvä ongelmanratkaisukykyni on ke-
hittynyt siitä, että monissa asioissa – mm. kynäotteessa, 
neulomisessa ja virkkaamisessa – olen joutunut opettele-
maan taidot itse aivan omalla tavallani. Käytännössä pystyn 
käyttämään vain kahta oikean käden sormea, eikä minulla 

ole käsissä lainkaan varsinaista puristusotetta.
– Minua huvittaa vieläkin, kun moni valittaa, että ei osaa 

tehdä käsitöitä, kun on peukalo keskellä kämmentä. Minul-
la ei ole peukaloita lainkaan, mutta pystyn silti tekemään 
käsilläni vaikka mitä.

Nikkilän peruskoulun päästötodistuksessa käsityön nu-
mero oli kymppi ja hänen haaveenaan oli tulla käsityön-
opettajaksi.

– Lukion jälkeen päädyinkin opiskelemaan käsityöalalle, 
mutta käymäni kotiteollisuuskoulun jälkeen ymmärsin, ett-
en todennäköisesti pystyisi näyttämään oikeita työteknii-
koita kymmensormisille oppilaille ja unelmatyöstä tuli hyvä 
harrastus.

Töitä Nikkilän oli alkuun vaikea saada, eikä suojatyöpaik-
ka kehitysvammaisten suojatyökeskuksessa miellyttänyt 
nuorta savitaipalelaista lainkaan. Muilta osin itsenäistymi-
nen kuitenkin eteni.

– Ajokortin olin ajanut jo 18-vuotiaana, mutta koska meil-
lä ei kotona ollut automaattivaihteista autoa, en pystynyt 
ajamaan. 25-vuotiaana otin pankkilainan ja ostin oman ai-
van uuden auton. Vapaus liikkua haluni mukaan mahdollis-
ti omat harrastukset ja samoihin aikoihin aloitin kilpauinnin.

Nikkilälle vesi oli jo lapsuudesta läheinen elementti. Hä-
nellä oli sekä lahjoja että tahdonvoimaa kovaan harjoitte-
luun. Hän edusti Suomea uinnissa kaksissa paralympialai-
sissa, Soulissa 1988 ja Barcelonassa 1992, ja voitti yhteensä 
neljä paralympiamitalia: yhden kullan, kaksi hopeaa ja yh-
den pronssin.

Uimahalli on tullut vuosien saatossa 
Ritva Nikkilälle hyvin tutuksi paikaksi.
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Ritva Nikkilä toimi mallina VAU:n julkaisemassa Parem-
paan kuntoon -oppaassa, joka on suunnattu aikuisille, 
joilla on amputaatio tai dysmelia. Opas löytyy pdf-versio-
na vammaisurheilu.fi -sivustolta ja sieltä sen voi myös 
tilata painettuna kotiinsa maksutta.

Lue lisää: www.vammaisurheilu.fi

Ritva Nikkilä kävi aiemmin laitoskuntoutusjaksoilla, 
mutta ei kokenut sitä omakseen.

– Havaitsin turhautuvani kolmen viikon kuntoutusjak-
soilla. En kuulunut oman toimintakykyni vuoksi oikein 
vaikeavammaisten ryhmään sen paremmin kuin erilai-
siin tuki- ja liikuntaelinsairauksien ryhmäänkään. Käy-
tännössä käytin suurimman osan kuntoutusjaksosta 
omaehtoiseen liikuntaan, Nikkilä kertoo.

Hänellä on ollut Kelan kuntoutuksena parinkymme-
nen vuoden ajan fysioterapiaa ja lisäksi muutaman vii-
me vuoden ajan ratsastusterapiaa.

– Näissä molemmissa terapioissa keskityn pääasiassa 
vammani tuomiin erityisiin tarpeisiin ja oman käytettä-

vissä olevan lihasvoiman vahvistamiseen.
– Nykyään kiinnitän huomiota riittävään ja monipuo-

liseen liikuntaan sekä omaan psyykkiseen hyvinvointiin.
Nikkilä kertoo uivansa ja lenkkeilevänsä säännöllises-

ti. Lisäksi hän käy pilateksessa.
– Siellä en kykene tekemään kaikkea samoin kuin 

muut. Onnekseni ryhmän ohjaaja miettii jo kutakin oh-
jelmaa laatiessaan minulle mahdollisen korvaavan liik-
keen tai liikesarjan. Ja joskus keskityn vain hengittä-
mään rauhassa, mikäli koen tarvitsevani sitä.

– Tällä hetkellä koen oman kuntoliikunnan ja saamani 
fysioterapian olevan minulle paras mahdollinen yhdis-
telmä, Nikkilä linjaa.

Ritva Nikkilä on vuoden 1988 Soulin kesäparalympialaisten 
kultamitalisti 50 metrin selkäuinnista. Kaikkiaan paralympia-
mitaleita on neljä.

Info

Parempaan kuntoon 
-opas aikuisille, joilla on 
amputaatio tai dysmelia

– Soulin paralympiavoittoni jälkeen paikallinen urheilu-
seura käynnisti keräyksen ja sen tuottona sain noin 30 000 
markkaa ja kunta osallistui omakotitonttia vastaavalla sum-
malla keräykseen. Itseäni huvittaa edelleen, että olin joitakin 
vuosia kotipaikkakunnallani paikallinen kuuluisuus. Kunnan-
johtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja olivat perheeni 
lisäksi minua vastassa lentokentällä ja ennen seuraavia pa-
ralympialaisia minusta tehtiin jopa tv-dokumentti.

Nikkilä kokee, että hyvä urheilumenestys auttoi häntä 
työllistymään. Hän valmistui sosiaalikasvattajan opinnoista 
Jyväskylästä vuonna 1992 ja sai kotikunnastaan vuoden si-
jaisuuden perhepäivähoidonohjaajana. Tuo sijaisuus venyi 
lopulta lähes kahden vuosikymmenen mittaiseksi. Vuonna 
2009 Nikkilä valmistui sosiaalityöntekijäksi Kuopion yliopis-
tosta ja seuraavana vuonna hän siirtyi Etelä-Karjalan sosi-
aali- ja terveyspiirin alaisuuteen. Nykyään hän toimii aikuis-
sosiaalityössä vastaavana sosiaalityöntekijänä.

Tällä vuosikymmenellä Nikkilän elämää on varjostanut 
imusolmukesyöpä, joka on laittanut elämänarvot uuteen 
tarkasteluun.

– Toipuminen syövästä on ollut pitkä prosessi ja se on 
vaikuttanut suhtautumiseeni koko elämään. Olen muut-
tunut järki-ihmisestä hyvin tunneihmiseksi ja voimakas kii-
tollisuuden tunne on ollut vallalla. Silti kärsimys ei ole ja-
lostanut minua paremmaksi ihmiseksi, vaan olen paljon 
itsekkäämpi kuin ennen sairastumista. Syöpä ja sen sairas-
taminen ei pääty hoitoihin, vaan ainakin minulla se tulee 
hyvin lähelle ennen jokaista kontrollikäyntiä.

Vammansa osalta Nikkilä kokee joskus aikaisemmin jou-
tuneensa osoittamaan muille, että pärjää siinä missä muut-
kin. Nykyään tuota tarvetta ei enää ole.

– Meitä on moneksi ja meillä kaikilla on joku ominaisuus, 
joka poikkeaa keskivertotallaajasta. Onneksi olen sattu-
nut syntymään Suomeen enkä esimerkiksi johonkin Itä-Eu-
roopan maahan ja saanut syntymälahjaksi paljon tahdon-
voimaa. Vammoistani huolimatta olen lasketellut Ylläksen 
laelta, hypännyt uimahyppyjä kerroksilta vesipuistossa, rat-
sastanut ja pärjään lähes kaikessa siinä missä muutkin..

Kuntoliikunta ja fysioterapia 
toimiva yhdistelmä
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on munuaisensiirron saanut liikkuja Vihdistä.

S
yksyllä 2015 jouduin aloittamaan dialyysihoidot 
munuaisteni toiminnan romahdettua. Dialyysi-
päivien välipäivinä jaksoin tehdä kävelylenkkejä 
ja pidin muutoinkin kuntoani yllä.

Maaliskuun ensimmäinen päivä vuonna 2017 sain munuai-
sen omaissiirtona puolisoltani. Toivuin siirrosta nopeasti ja 
kuukauden päästä tein jo pitkiä, useiden kilometrien pitui-
sia kävelylenkkejä. Takapakkia tuli kuitenkin, kun siirteessä 
havaittiin hyljintää ja jouduin Meilahden sairaalaan kortiso-
nikuurille. Tämän jälkeen voimani hävisivät olemattomiin. 
Hengästyin pienestäkin kävelystä. Sitkeästi jatkoin pientä 
kävelyä ja pyrin pidentämään kävelymatkaa. Vähitellen voi-
mani alkoivatkin palautua.

 Meillä on kotina Nummelan vanha asemarakennus. Kiin-
teistön huolto- ja korjaustyöt, portaiden kävely ja muu ar-
kiliikunta pitävät huolen siitä, että peruskuntoni pysyy 
hyvänä. Lihaskestävyyttä pyrin parantamaan käymällä kun-
tosalilla 1–2 kertaa viikossa. Meillä on kotona myös pieni-
muotoinen oma kuntosali, jossa voin harrastaa mm. juok-

sumatolla kävelyä tai hölkkää. Salilta löytyy myös ylätalja, 
nyrkkeilysäkki, kuntopalloja, kumi- ja kahvakuula yms. kun-
toiluvälineitä.

Välillä tuntuu siltä, että ”matka on pitkä”, kun nollasta on läh-
detty liikkeelle. Vaikka olen pitänytkin kuntoani aina yllä, niin 
sairaudet ovat verottaneet lihasvoimaa. Positiivisella asen-
teella mennään kuitenkin eteenpäin. Ja on ilo nähdä, että 
kehitystäkin on tapahtunut. Talven jälkeen nähdään, minkä 
verran kunto on kohentunut. Kevättä odottelen jo innolla.

Olen mukana myös Uudenmaan munuais- ja maksayhdis-
tys UUMU ry:n toiminnassa. Yhdistyksen kautta olen saanut 
paljon tietoa mm. elinsiirtourheilusta. Vertaistuki on myös 
ollut merkittävä apu kuntoutumisen eri vaiheissa. Lisäk-
si UUMU ry:n kautta olen päässyt osallistumaan erilaisiin 
virkistys- ja liikuntatapahtumiin. Alkusyksystä tänä vuon-
na järjestimme yhteistyössä UUMU ry:n, VAU ry:n ja Syke 
ry:n kanssa yhteisen jäsenliikuntatapahtuman Nummelas-
sa. Tässä koko perheen liikuntapäivässä oli mukana noin 70 
UUMU:n ja Syken jäsentä ympäri Uuttamaata. 

Matka on pitkä,
mutta se etenee
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H
elsingin yliopistollisessa 
keskussairaalassa Mei-
lahdessa sydän- ja keuh-
kokeskuksen fysiotera-
peuttina työskentelevä 

Linda Ulenius on tyytyväinen nykyiseen 
suuntaukseen. Uusien tutkimusten 

Rohkeaa liikettä 
varovaisuuden tilalle
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: ANTERO AALTONEN, LINDA ULENIUKSEN KOTIALBUMI

myötä tulee jatkuvasti lisää näyttöä tu-
kemaan sitä, että elinsiirron saaneiden 
henkilöiden kuntoutusta voi viedä yhä 
aktiivisempaan suuntaan. Kansainväli-
set suosituksetkin painottavat nykyään 
liikunnan roolia elinsiirtoon listattujen ja 
elinsiirron saaneiden kuntoutuksessa.

– Aiemmin esimerkiksi ajateltiin, että 
HIIT-, eli High Intensity Interval Trai-
ning -harjoittelua eivät sydänsiirron 
saaneet voisi toteuttaa. Näin on ajatel-
tu, koska siirretyn sydämen ja muun 
elimistön väliltä puuttuu hermora-
tayhteys ja sykevaste on kuormituk-

Liikunnan harrastaminen ja urheilu on tärkeää terveyden kannalta ja se voi tuoda mukanaan suurenmoisia elämyksiä. Kuva vuo-
den 2016 elinsiirron saaneiden EM-kilpailuista Vantaalta.
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sessa hidastunut. Sittemmin on tehty 
pohjoismaissa tutkimusta, jonka mu-
kaan päinvastoin HIIT-harjoittelu on 
toteutettavissa, turvallista ja hyvinkin 
tehokasta, Ulenius sanoo. 

 – Se voi parantaa maksimaalista ha-
penottokykyä, lihasvoimaa ja -kestä-
vyyttä, suorituskykyä sekä elämänlaa-
tua sydänsiirron saaneilla. On myös 
saatu viitteitä siitä, että korkeatehoi-
nen intervalliharjoittelu saattaa aut-
taa viivästyttämään ja lievittämään sy-
dänsiirrännäisen sepelvaltimotautia, 
mutta isompia tutkimuksia tarvitaan 
aiheesta. Sydänsiirrännäisen sepel-
valtimotauti on merkittävimpiä pit-
käaikaisennusteeseen heikentävästi 
vaikuttavia tekijöitä sydänsiirron saa-
neilla. Aloitamme HIIT:n Meilahdessa 
äskettäin siirron saaneilla aina fysio-
terapeutin ohjauksessa ja lääkärin hy-
väksynnällä – voinnin tulee olla tuol-
loin kaikin puolin stabiili. 

 Ulenius on ollut työssään kahdeksan 
vuotta ja suunta kuntoutuksessa ja lii-
kuntasuosituksissa on ollut koko ajan 
poispäin liiasta varovaisuudesta. Toki 
kunkin potilaan kokonaistilannetta ja yk-
silöllisiä ominaisuuksia silmällä pitäen.

  Sydän- tai keuhkonsiirtoa odottavil-
la on elimen vajaatoiminnasta johtuen 
useita suorituskykyyn sekä rasituksen 
sietoon heikentävästi vaikuttavia teki-
jöitä, joihin voidaan vaikuttaa lieventä-
västi yksilöllisellä fysioterapeutin oh-
jauksessa toteutetulla liikunnallisella 
kuntoutuksella. Olosuhteisiin nähden 
mahdollisimman hyvä lihas- ja kestä-
vyyskunto ovat kaiken a ja o elinsiir-
toon valmistautuessa. Itse leikkaus on 
iso ja vaativa ja siitä kuntoutuminen 
raskasta. Mitä parempi lähtötaso on, 
sitä nopeampaa on paluu arkeen. 

 – Siirtoa odottavan henkilön ikä ei 
ole määräävä tekijä siinä, millainen li-
haskunto tai suorituskyky on ennen 
siirtoa. Oleellista on kuinka pitkäaikai-
nen ja voimakkaasti toimintakykyä ra-
joittava sairaus oireineen on ollut. Jos 
lihaskunto on ollut hyvin heikko en-
nen elinsiirtoa, voidaan fysioterapias-
sa joutua lähtemään ihan perusasiois-
ta liikkeelle ja silloin kuntoutuminen 
vie huomattavasti pidempään. Harjoi-
tellaan esimerkiksi istuma- ja seisoma-
asennon hallintaa, Ulenius sanoo. 

Jos taas lihaskunto on elinsiirtoa 
edeltävästi ollut hyvä, voidaan kun-
toutuksessa edetä nopeastikin. 

– Parhaimmillaan on nuoria, hyvä-
kuntoisia henkilöitä, jotka pystyvät 
juoksemaan kymmenen kilometrin 
lenkkejä kaksi kuukautta sydänsiirron 
jälkeen. Kaikki eivät tietenkään siihen 
pysty, Ulenius toteaa.

– Kuntoutus on tiivistä moniamma-
tillista yhteistyötä, jossa elinsiirron saa-
nut on aktiivisessa roolissa. Aktiivisen 
ja tehokkaan kuntoutuksen ja liikunnan 
avulla voidaan nopeuttaa siirron saa-
neen kuntoutumista elinsiirtoleikkauk-
sesta, vähentää sairaalahoidon tarvetta, 
nopeuttaa työkyvyn saavuttamista sekä 
ennaltaehkäistä ja lievittävää hyljinnä-
nestolääkitykseen liittyviä liitännäissai-
rauksia ja haittavaikutuksia.  

 – Elinsiirron saaneen suorituskyky 
paranee merkittävästi kudosten hy-
poksian (hapen puutteen) ja veren-
kierron vajauksen korjaantuessa sy-
dän- tai keuhkonsiirron myötä. Mutta 
itse elinsiirto ei tee kenestäkään hy-
väkuntoista, vaan se mahdollistaa te-
hokkaan liikunnan ja harjoittelun, jon-
ka myötä hyvä suorituskyky on sitten 
mahdollista saavuttaa. Se vaatii sään-
nöllistä, riittävän tehokasta ja pitkä-
jänteistä liikuntaa.

 Kun sydän- tai keuhkosiirron saa-
nut kotiutuu Meilahden sairaalasta, 
Ulenius antaa hänelle yksilölliset ja yk-

Linda Ulenius.

sityiskohtaiset harjoitusohjeet kotona 
tehtävään liikuntaan. Tämän jälkeen 
kuntoutumisessa korostuu siirron 
saaneen omatoiminen liikunta ja har-
joittelu. Meilahden sairaalan kontrolli-
käynneillä lihaskuntoa ja harjoittelun 
etenemistä toki seurataan tiiviisti mo-
niammatillisen tiimin toimesta. Liikku-
misen kipinä on pitänyt saada sytty-
mään ennen kotiutumista.

 – Sairaalasta kotiutuessa he ovat 
kotikuntoisia, mutta eivät vielä hyvä-
kuntoisia. Hyvä kunto saavutetaan pit-
käjänteisellä työllä, Ulenius tähdentää. 

 Muun muassa liikkumisen kipinän yl-
läpitämiseksi HYKSissä käytetään pal-
jon vertaistukea, mahdollisuuksien mu-
kaan mahdollisimman samanikäisiä 
henkilöitä kuin siirron saaneet itse ovat.

 – Siirron saaneiden joukossa on 
henkilöitä, joilla on erittäin liikunnalli-
nen tausta ja toisaalta henkilöitä, jotka 
ovat vasta sairastumisen ja elinsiirron 
myötä innostuneet aktiivisesta liikun-
nasta. Osa heistä on kiinnostunut osal-
listumaan urheilutoimintaan ja silloin 
on tietysti hyvä, jos vertaistukihenkilö 
on itse elinsiirron saaneiden kisoissa 
urheillut henkilö. Liikunnan tulisi olla 
pysyvä osa elinsiirron saaneen arkea 
ja kisoihin osallistuminen tukee sitä 
erinomaisesti, Ulenius toteaa. .
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L
asten liikkumisen vähene-
minen on aiheuttanut huol-
ta jo pidemmän aikaa. Kukin 
lasten kanssa tekemisissä 
oleva taho pyrkii päätyö-

nään tai oman työtehtävänsä ohessa 
edistämään lasten terveyttä parhaal-
la mahdollisella tavalla. Haasteena on, 
että toimijoiden välisen linkin puuttu-
essa toimenpiteet voivat jäädä irralli-
siksi toisistaan ja kokonaisvaltainen 
tukeminen puutteelliseksi.

Saimaan ammattikorkeakoulun fy-
sioterapeuttikoulutus on tehnyt yh-
teistyötä Lappeenrannan koulujen 
kanssa jo pitkään. Kouluilla opiskelijat 
ovat päässeet harjoittelemaan käytän-
nön taitojaan niin opintojaksojen sisäl-
lä kuin ammatillisissa harjoitteluissa. 

– Lappeenrannan Voisalmen koulun 
harjaantumisopetus on tehnyt yhteis-
työtä Saimaan AMK:n kanssa aina vuo-

Tulevaisuuden 
fysioterapeutit osana 
koulujen arkea
TEKSTI: ELINA HERTTUAINEN, MILLA RANTA KUVA: JYRKI AURONEN

desta 1986, kertoo apulaisrehtori Ris-
to Kangas. 

– Esimerkiksi terveys- ja soveltavan 
liikunnan opintojakson yhteydessä fy-
sioterapeuttiopiskelijat ovat tulleet ve-
tämään toimintatuokioita erityisope-
tuksen oppilaille, Kangas jatkaa. 

Aidot oppimistilanteet ovat olleet opis-
kelijoille ensiarvoisia oppimiskokemuk-
sia ja koulut ovat saaneet uusia virikkeitä 
ja toimintapäiviä. Toiminta on kuitenkin 
jäänyt jatkuvuuden kannalta irralliseksi.   

Syksyllä 2018 Lappeenrannan liikun-
tatoimi palkkasi ensimmäisen kou-
lufysioterapeuttinsa, joka on omalta 
osaltaan tukemassa lasten terveyttä 
ja hyvinvointia. Fysioterapeutin työn-
kuvaan kuuluu toiminnan organisointi 
ja fysioterapeuttiopiskelijoiden ohjaa-
minen, mikä mahdollistaa useamman 
lapsen pääsyn toiminnan pariin. 

– Koulufysioterapeutin rooli on toi-

mia linkkinä eri toimijoiden välillä. Se 
tekee toiminnasta sujuvampaa. Yh-
teistyö on hieno lisä jo olemassa ole-
vaan toimintaan, kuvailee Kangas.

Kolmannen vuoden fysioterapeut-
tiopiskelijat Henri Uotila ja Riku 
Yli-Ikkelä suorittavat ammatillista 
harjoitteluaan Voisalmen harjaantu-
misopetuksessa. 

– Koulun henkilökuntaa seuraamal-
la ja itse tekemällä oppii paljon kehi-
tysvammaisten kanssa työskentelystä, 
ohjaamisesta sekä vuorovaikutukses-
ta, Riku kertoo. 

Harjoittelussa opiskelija ymmärtää 
eri ammattilaisten yhteistyön merki-
tyksen yksittäisen lapsen kannalta. 

– Ohjaajat usein tuntevat oppilaat 
parhaiten ja auttavat esimerkiksi oi-
kean kommunikaatiotavan löytämi-
sessä, Henri korostaa. 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten 
kanssa fysioterapeuttiopiskelijat tuo-
vat oman osaamisensa osaksi mo-
nialaista tiimiä. Opiskelijoilla on aikaa 
tuoda lapsen omien terapeuttien an-
tamat harjoitteet arkeen, ja samanai-
kaisesti he pääsevät harjoittelemaan 
ammattiin valmistavia taitoja. Koulu-
fysioterapeutti tukee ammatillisten 
taitojen kehittymistä ja oppimispro-
sessia yhteistyössä fysioterapeutti-
koulutuksen kanssa.

Tekstin kirjoittajat: Elina Herttuainen, 
koulufysioterapeutti, Lappeenrannan lii-
kuntatoimi ja Milla Ranta, fysioterapian 
lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Ylhäältä vasemmalta: apulaisrehtori Ris-
to Kangas, fysioterapeutti Suvi Vainikka, 
oppilas Sini Halonen, fysioterapeuttiopis-
kelija Henri Uotila ja fysioterapian lehtori 
Milla Ranta. Alhaalta vasemmalta: fysio-
terapeuttiopiskelija Riku Yli-Ikkelä ja kou-
lufysioterapeutti Elina Herttuainen.
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Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n alaisuudessa toimii Soveltavan 
liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, 
joka vuokraa liikunnan apuvälineitä 
viidestä toimintayksiköstä käsin. Toi-
mintayksiköt sijaitsevat Helsingissä, 
Maskussa, Kuopiossa, Seinäjoella ja 
Rovaniemellä.

Seinäjoen toimintayksikkö on Poh-
janmaan Liikunnan ja Urheilun (PLU) 
tilojen yhteydessä ja Rovaniemen yk-
sikkö Lapin urheiluopisto Santaspor-
tin yhteydessä. Kolme muuta yksikköä 
toimivat kuntoutuskeskusten tiloissa. 
Helsingin yksikkö on Validia Kuntou-
tuksen Synapsia-talossa, Maskun yk-
sikkö sijaitsee Neurologisen Kuntou-
tuskeskuksen yhteydessä ja Kuopion 
yksikkö VetreaNeuron-kuntoutuskes-
kuksen yhteydessä.

SOLIA:n ja kuntoutuskeskusten yh-
teistyökuvio hyödyttää molempia osa-
puolia ja ennen kaikkea kuntoutujia. 
SOLIA on saanut toimintayksikkönsä 
sinne, missä asiakkaat ovat ja kuntou-
tuskeskukset voivat käyttää SOLIA:n 
välineitä kuntoutuksessa.

Vaikka SOLIA:n toimintayksiköt si-
jaitsevat mainituilla viidellä paikka-
kunnalla, voi välineitä vuokrata minne 
päin Suomea vain. Rahti toimittaa väli-
neet perille. Vuokraustoiminnan lisäk-
si SOLIA myös opastaa ja neuvoo väli-
neiden käytössä ja hankinnassa sekä 

Validia Kuntoutus Helsingin Synapsia-talossa on paljon SOLIA:n välineitä ja talossa pyö-
rii myös runsaasti erilaisia vammaisurheilun pelivuoroja, kuten pyörätuolikoripalloa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA 
KUVA: MIKKO KÄKELÄ

SOLIA toimii symbioosissa 
kuntoutuskeskusten kanssa

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ylläpitää kuntoutusalan toimijoil-
le suunnattua tiedotusverkostoa. VAU 
julkaisee 3–4 kertaa vuodessa uutis-
kirjettä, jossa on tarjolla ajankohtaista 
tietoa vammaisille henkilöille suunna-
tuista liikuntatapahtumista, lajikokei-

luista, alan koulutuksista, palveluista 
ja ideoista.

Kuntoutusalan uutiskirjeen lisäksi 
VAU julkaisee myös lapsille ja nuoril-
le sekä heidän perheilleen suunnattua 
Sporttiklubikirjettä, soveltavan liikun-
nan opettajien koulutuskirjettä ja kun-

tien ohjaajille suunnattua erityisliikun-
nanohjaajien verkostokirjettä.

Kaikki VAU:n uutiskirjeet ovat mak-
suttomia ja ne ovat tilattavissa säh-
köisellä lomakkeella osoitteessa www.
vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uu-
tiskirjeet

Tilaa VAU:n uutiskirje kuntoutusalan toimijoille

tarjoaa välinekokeiluja erilaisten ta-
pahtumien yhteydessä.

SOLIA vuokraa pääsääntöisesti itse-
näisesti liikkuville liikunnan ja urhei-
lun apuvälineitä ilman vamma-, diag-
noosi- tai järjestörajoja.

Lisätiedot SOLIA:sta ja liikunnan 
apuvälinevuokraamisesta 
Suomessa:
• www.vammaisurheilu.fi/
palvelut/solia
• www.välineet.fi
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Kelan uudet 
kilpailutuskriteerit 

vetävät mattoa 
kuntoutujien jalkojen alta 
Kansaneläkelaitoksen (Kela) vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden 
kilpailutus on puhututtanut ja pöyristyttänytkin tämän vuoden aikana. Mistä 

tässä kaikessa on tiivistetysti kysymys?

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: ARTO NYYSSÖNEN (KUVITUS), LAURI JAAKKOLA 
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K
elan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin 
kuuluu noin 15 000 suomalaista alle 65-vuotias-
ta, jolla on vamman tai sairauden vuoksi huo-
mattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen 
terapioiden kilpailutus on ollut käynnissä tänä vuonna ja 
toimintakausi alkaa vuoden 2019 alusta. Kilpailutus on kos-
kenut koko kuntoutuksen kirjoa, niin moniammatillista yk-
silöllistä laitoskuntoutusta kuin yksilöterapiaakin ja kaikkia 
kuntoutuksen aloja psykoterapiasta toimintaterapiaan ja 
puheterapiasta fysioterapiaan.

Kela on kilpailuttanut kuntoutusalaa aikaisemminkin, 
aina neljän vuoden välein. Miksi nyt on syntynyt voimakas-
ta vastarintaa?

Ennen kuin Kela käynnisti nykyisen kilpailutuksen, se 
teetti Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmällä tutkimuk-
sen, joka käsitteli kilpailutuksia. Helmikuussa julkaistu 
tutkimus on ollut osana ohjaamassa kilpailutusta ja siinä 
pureuduttiin muun muassa kuntoutuksen kasvaneisiin ku-
luihin. Näyttäisi vahvasti siltä, että säästöjen saaminen on 
ollut niin vahva prioriteetti, että se on osin saanut Kelan lai-
minlyömään laatukriteerejä.

Aiemmissa kilpailutuksissa Kela asetti painoarvon laadulle 
50-prosenttisesti ja hinnalle 50-prosenttisesti. Nyt palvelun-
tarjoajan tulee täyttää tietyt vähimmäiskriteerit päästäkseen 
mukaan kilpailutukseen ja sen jälkeen laatukriteerin paino-
arvo on 20 prosenttia ja hinnan painoarvo 80 prosenttia.

Ajatellaan vaikka listaa kaikista niistä Etelä-Suomen alueel-
la avomuotoista fysioterapiaa tarjoavista tahoista, jotka osal-
listuivat Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarjous-
kilpailuun. Se on pitkä lista pienyrittäjiä, joilla osalla on hyvin 
runsaasti kokemusta, erikoisosaamista tiettyihin harvinaisiin 
sairauksiin tai erikoislaitteita. Osa listalla olevista voi puoles-
taan olla uudempia, kokemattomampia ja kenties vaatimat-
tomimmilla tiloilla ja laitteilla varustettuja toimijoita. 

Kun aiemmissa Kelan kilpailutuksissa kokeneet ja osaavat 
sekä fasiliteetteihin panostaneet toimijat ovat voineet suh-
teellisen turvallisin mielin luottaa siihen, että ne ylittävät ri-
man, eli pääsevät listalle, jolla olevien toimijoiden kanssa Kela 

tekee sopimuksen, elettiin tämän vuoden kilpailutuksessa 
täydellistä epävarmuuden aikaa. Kilpailutuksessa puhui raha, 
mikä tiesi monelle kokeneelle toimijalle tippumista listoilta.

Se on tietysti kohtalokasta kuntoutusalan toimijoille, mut-
ta erityisen kohtalokasta se voi olla asiakkaille.

Osa kuntoutettavista joutuu vastentahtoisesti vaihta-
maan terapeuttia. Täytyy etsiä uusi kuntouttaja ja sovittaa 
aikataulut uusiksi. Sitten pitää tutustua uuteen kuntoutta-
jaan ja luoda tämän kanssa luottamuksellinen suhde. Se ei 
synny viikossa tai kahdessa.

Oleellisen tärkeä pointti on se, että juuri ne kaikkein haas-
tavimmissa tilanteissa olevat ihmiset, joille kuntoutuksen 
merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä on kaikkein suu-
rin, ovat ehkä suurimmassa vaarassa jäädä häviäjän roo-
liin, kun laatukriteereissä ei enää entiseen malliin ole kiin-
nitetty huomiota erityistarpeisiin.

Helsingin Sanomat uutisoi 22. marraskuuta, että Kelan hal-
litus tilaa ulkopuolisen selvityksen arvioidakseen, miten hyvin 
käyttäjien tarpeet sekä palvelujen laatu ja saatavuus otettiin 
huomioon kilpailutuksessa. Selvitys valmistuu maaliskuussa. 
Lisäksi Kela on käynnistänyt sisäisen selvityksen mm. hankin-
tojensa ja kilpailutustensa kehittämiseen liittyen..

Riitta Saksanen.

Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliitti-
nen asiantuntija Riitta Saksanen kom-
mentoi Kelan vaativan lääkinnällisen 
kuntoutuksen terapioiden kilpailutusta:

– Kuntoutus on itsenäisen toimin-
nan edistäjänä ja mahdollistajana 
merkityksellinen niin yksilön itsensä 
kannalta kuin yhteiskunnallisesti.

– Kuntoutus ei ole valinta. Se on 
välttämättömyys, jotta vaikeasti vam-
mainen tai pitkäaikaissairas ihminen 
pärjää elämässään. Nyt osa kuntou-
tusta tarvitsevista joutuu vasten tah-
toaan luopumaan luottamuksellises-
ta ja vaikuttavasta terapiasta.

– Tietoomme on tullut, että vahvoja 

ja uraa uurtaneita kuntoutusosaajia 
on jäänyt kilpailutuksessa ulkopuo-
lelle. Tämän perusteella voi pohtia, 
onko Kelan asettama laatukriteeristö 
ollut riittävä sille, että pystytään tur-
vaamaan korkealaatuinen kuntoutus.

Vammaisfoorumin puheenjohtaja 
Satu Laiho ilmaisee asian vielä suo-
remmin:

– Nykyinen, hintaa voimakkaasti 
painottava kilpailutus tuottaa jatku-
vaa inhimillistä kärsimystä. Kelan tu-
lee miettiä kuntoutuspalveluiden kil-
pailutuksen linja uusiksi, Laiho sanoo.

Marjo Vainikka, jonka 9-vuotiaal-
la tyttärellä on ollut sama fysiotera-

peutti jo useamman vuoden, on ym-
märrettävästi huolissaan:

– Suurin pelkoni on, saako lapseni 
jatkossa fysioterapiaa neurologisten 
lasten kuntoutukseen perehtyneeltä 
ammattilaiselta. Toivon, että Kela on 
herännyt arvioimaan uudelleen teke-
miään päätöksiä.

– Vammaisten lasten kohdalla ai-
kuiset vaihtuvat niin usein muutenkin 
erilaisten kilpailutusten vuoksi, että 
olisi kohtuullista, että edes terapeu-
tit säilyisivät samoina. Meillä on esi-
merkiksi menossa tytön kolmas vuosi 
koulua ja nyt on jo kolmas uusi taksi-
firma, Vainikka toteaa.

”Vahvoja kuntoutusosaajia jäänyt ulkopuolelle”
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H
US avasi Vaativan kuntou-
tuksen vuodeosaston Va-
lidia Kuntoutus Helsin-
gin Synapsia-talon tiloihin 
vuosi sitten marraskuus-

sa 2017. Osasto keskittyy tällä hetkel-
lä erityisesti akuutin vaiheen jälkeiseen 
selkäydinvammaisten kuntoutukseen. 
Vuonna 2013 aloittaneen HUS Selkä-
ydinvammapoliklinikan kanssa Vaativan 
kuntoutuksen vuodeosasto muodostaa 
nyt HUS Selkäydinvammakeskuksen. 

Pakarinen valmistui liikunnanoh-
jaajaksi Haaga-Helia ammattikorkea-
koulusta Vierumäeltä vuonna 2012 ja 
viimeistelee parhaillaan ylemmän am-
mattikorkeakoulututkinnon opinto-
jaan liikunta-alan kehittämisen ja joh-
tamisen ohjelmassa. Aiemmin hän on 
työskennellyt mm. lasten matalan-
kynnyksen liikuntakerhoja järjestävän 
WAU ry:n koordinaattorina ja Autis-
misäätiöllä liikuntavalmentajana.

HUS:n liikunnanohjaajan työnku-
vaa Pakarinen lähti luomaan yhdessä 
muun moniammatillisen tiimin kanssa. 

– Työnkuva on uusi, eli on ollut aika 
vapaat kädet tehdä ja miettiä työn si-
sältöä yhdessä meidän tiimin kanssa, 
Pakarinen sanoo.

Tiimiin kuuluu Pakarisen lisäksi viisi 
fysioterapeuttia ja kolme toimintate-
rapeuttia sekä osaston hoitohenkilö-
kunta sekä fysiatrian alan lääkärit. 

HUS palkkasi 
liikunnanohjaajan 

selkäydinvammaisten 
kuntoutukseen

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri (HUS) palkkasi ensimmäistä kertaa 
liikunnanohjaajan toimimaan Vaativan kuntoutuksen osastolla. 

Hanna Pakarinen aloitti liikunnanohjaajana elo-syyskuun vaihteessa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: HANNA PAKARISEN KOTIALBUMI

– Ajatus itselläni on, että tuodaan 
kuntoutujille liikunnanharrastamisen 
mahdollisuuksia tietoon jo mahdol-
lisimman varhaisessa vaiheessa. Eli 

Hanna Pakarinen.

että pystytään kertomaan, mitä pys-
tyy tekemään ja millaisilla välineillä se 
onnistuu. Ja kun kuntoutujia tulee eri 
puolilta Suomea, niin heillä olisi tie-
dossa myös, millaisia mahdollisuuksia 
liikkumiseen heillä on omalla paikka-
kunnallaan, Pakarinen kertoo.

Pakarinen on ollut partiossa pie-
nestä pitäen ja sitä kautta hänellä on 
hyvin läheinen suhde luonnossa liik-
kumiseen. Synapsia-talossa toimii So-
veltavan liikunnan apuvälinetoiminta 
SOLIA, jonka liikuntavälineet maasto-
pyörätuoleineen ja käsipyörineen ovat 
kuntoutuskeskuksen käytettävissä. 

– Osa kuntoutujista ei ole päässyt 
käymään kunnolla ulkona todella pit-
kään aikaan, joten haluan ilman muu-
ta mahdollisuuksien mukaan viedä 
heitä myös luontoon liikkumaan.

– Ulos lähtemisen kynnys on tärkeä 
ylittää, jotta arki sitten kotiin siirtymi-
sen jälkeen muotoutuu sujuvaksi ja 
uskaltaa esimerkiksi kauppaan lähteä.

Tällä hetkellä Pakarinen työskente-
lee kuntoutujien parissa pääasiassa 
kuntosalilla ja liikuntasalissa, mutta 
jatkossa varmasti yhä enemmän myös 
ulkosalla ja uima-altaassa.

 – Yhdessä tekeminen on se juttu mi-
nulle. Pyritään jokaiselle kuntoutujal-
le löytämään häntä itseään kiinnosta-
va liikuntamuoto, jota voi jatkaa myös 
kotona..
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N
äkövammainen henkilö tarvitsee liikkumistaidonoh-
jausta yleisimmin, kun näkökyky heikkenee ratkai-
sevasti – esimerkiksi heikkonäköinen henkilö käy-
tännössä sokeutuu – tai kun hän muuttaa uuteen 
ympäristöön tai vaikkapa vaihtaa työpaikkaa.

– Asiakkaitteni ikähaitari on laaja, 4-vuotiaasta aina noin 80-vuo-
tiaaseen saakka, kertoo tuusulalainen liikkumistaidonohjaaja 
Sanna Törrönen.

Pienimmillään liikkumistaidonohjauksen tarve asiakkaalle saat-
taa olla vain muutama tunti; käydään läpi uuden työpaikan sisä-
tilat ja ehkä lähiympäristö. Laajemmasta päästä Sanna Törrösen 
asiakkaista oli puolestaan tapaus, jossa Keski-Aasiasta Suomeen 
muuttanut syntymäsokea mies oli lähtötilanteessa kulkenut reip-
paasti liian lyhyt valkoinen keppi takanaan laahaten autoliiken-
teen seassa.

– Silloin liikkumistaidonohjausta tuli maksimit 40 tuntia ja itse asi-
assa vielä jonkin verran ylimääräistäkin sen päälle, Törrönen toteaa.

Näkövammainen henkilö ei suoraan ole liikkumistaidonohjaa-
jan asiakas, vaan hän saa joko keskussairaalan kuntoutusohjaa-
jalta tai kunnan sosiaalityöntekijältä maksusitoumuksen liikku-
mistaidonohjaukseen. 

Liikkumistaidonohjauksen tavoitteena on, että asiakas pystyy 
liikkumaan mahdollisimman sujuvasti, turvallisesti ja itsenäises-
ti. Ohjaukseen voi liittyä suunnistautumisen opettelua, valkoisen 
kepin käytön tekniikoita sekä liikkumista niin ulko- kuin sisätilois-
sa. Nykyään myös tekniset apuvälineet kuuluvat liikkumistaidon-
ohjauksen repertuaariin, ennen kaikkea suomalaisvalmisteinen 
BlindSquare-paikallistamisapplikaatio.

Liikkumistaidonohjaaja ei suoranaisesti ole työssään tekemisis-
sä liikunnan kanssa, vaikka Sanna Törrönen itse asiassa on myös 
liikunnanohjaaja. Silti liikkumistaidonohjausta tehdessä on help-
po havaita liikunnan ja urheilun harrastamisen myönteiset vaiku-
tukset myös muuhun elämään.

– Liikunnalliset ihmiset ovat useimmiten parhaita liikkumaan 
myös tuolla arkielämässä. Esimerkiksi maalipalloilijat ovat lajinsa 
ansiosta erinomaisia suunnan ottajia, sitä kun pitää maalipallope-
lissä tehdä jatkuvasti.

Törrönen muistuttaa myös, että on valtava ero liikkumisessa sii-
nä, onko henkilö syntymästä saakka sokea vai myöhemmin näkö-
kykynsä menettänyt.

– Syntymäsokeilla kuulon käyttö on loistavaa, käytetään usein 
esimerkiksi sormen napsauttelua kaikuluotauksena ympäristön 
hahmottamiseen. Myöhemmin sokeutuneet taas pystyvät hah-
mottamaan ympäristön rakenteet, eli esimerkiksi miten kaupun-
kiympäristössä menevät tiet, risteykset ja rakennukset, Törrönen 
selvittää.. 

Liikkumistaidonohjaus 
mahdollistaa näkövammaiselle 
itsenäisemmän arjen
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA
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Opaskoira tekee 
luonnossa liikkumisesta 
turvallista ja vaivatonta
Opaskoiran saaminen on avannut Hannu Huoviselle mahdollisuudet 
liikkua luonnossa ja kävellä pitkiä matkoja niin paljon kuin sielu sietää.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: MARKUS KUOPPALA

L
ahtelaisella Huovisella, 54, on ollut näkö-
vamma koko elämänsä. Parhaimmillaan 
näkö on ollut noin 15 prosenttia siitä, mi-
tä normaalisti näkevä näkee. Heikoim-
millaan hän ei ole nähnyt mitään, kun 

silmänpainetaudin seurauksena hänen silmiensä 
sarveiskalvo on jouduttu vaihtamaan kolmesti.

Näkö on vuosien myötä mennyt niin heikoksi, että 
pian 40 ikävuoden rajapyykin ylitettyään hän otti 
käyttöönsä valkoisen kepin liikkuessaan. Etenemi-
nen kävi yhä hitaammaksi, mikä oli hyvin epämielui-
saa aiemmin kestävyysjuoksua harrastaneelle ja 
luonnossa liikkumista rakastavalle Huoviselle. Hän 
päätti kysyä kuntoutusohjaajaltaan, täyttyisivätkö 
opaskoiran saamiseen vaadittavat kriteerit.

Opaskoiraa ei voi saada ihan tuosta vain. Se on nä-
kövammaiselle henkilölle tarveharkintaisesti myön-
nettävä apuväline. Huovisen kohdalla tarpeen kat-
sottiin olevan riittävä ja lahtelainen lähti Helsinkiin 
näkövammaisten Iiris-keskukseen, jossa opaskoi-
rakoulun henkilökunta kartoitti, minkälainen opas-
koira olisi sopiva.

– Siinä katsotaan, pitääkö opaskoiran olla vilkas 
vai enemmän sellainen pitkänmatkan hölköttäjä. 
Kun itse tykkään kävellä 15 kilometrin lenkkejä, niin 
silloin opaskoirankin pitäisi tykätä pitemmistä käve-
lyistä, Huovinen sanoo.

– Sopiva opaskoira löytyikin. Minun kohdallani 
opaskoiransaamisprosessi oli nopea, siinä kesti va-
jaan vuoden. Olen kuullut, että joillakin on voinut 
kestää kolmekin vuotta ennen kuin sopiva koira on 
löytynyt. Koiran ja omistajan tarpeiden täytyy koh-
data, hän jatkaa.

Hannu Huovinen ja opaskoira Ässä.

Teema
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Hannu Huovinen ja opaskoira Ässä.

TEKSTI: HANNU HUOVINEN

Autonomiaa näkövammaisen arkeen
Opaskoira on näkövammaisen apuväline, jonka myön-
tää sairaanhoitopiiri lääkinnällisenä kuntoutuksena. 
Joissain tapauksissa vakuutusyhtiö hankkii opaskoiran 
näkövammaiselle henkilölle.

Ennen opaskoiran myöntämistä kuntoutusohjaaja arvi-
oi, onko näkövammaiselle opaskoirasta tarvittavaa hyö-
tyä. Arviointijakson aikana selvitetään, millaisiin tarpeisiin 
ja olosuhteisiin opaskoira tulee sijoittumaan.

Tällä hetkellä Suomessa on kolme opaskoiria tuottavaa 
koulua – Vantaalla, Kuopiossa ja Ilmajoella. Yleisimmät 
opaskoirarodut ovat labradorinnoutaja ja saksanpai-
menkoira. Opaskoiran työskentely alkaa 1,5–2,5-vuoti-
aana. Eläkkeelle koira pääsee 12-vuotiaana.

Opaskoira ja käyttäjä tapaavat ensimmäistä kertaa 
yhteistyökurssilla, jolloin käyttäjälle opetetaan erilai-
sia koiran hyvinvointiin ja terveydentilaan liittyviä taito-

ja. Aluksi opeteltavaa riittää paljon niin näkövammaisel-
le henkilölle kuin opaskoirallekin. Menee aikaa ennen 
kuin opaskoira ja näkövammainen tulevat sinuiksi kes-
kenään ja kulkemisesta tulee mahdollisimman luonte-
vaa ja turvallista.

Työssä ollessaan opaskoiralla on yllään valjaat, josta 
näkövammainen pitää kiinni. Opaskoiralle on aina an-
nettava työskentelyrauha, eli sitä ei tule rapsutella työ-
aikana.

Näkövammaiselle henkilölle opaskoira antaa mah-
dollisuuden omatoimiseen liikkumiseen turvallisesti, on 
kyse sitten arkipäiväisten askareiden toimittamisesta tai 
luonnossa liikkumisesta vaativissakin maastoissa.

Lisätiedot Opaskoirayhdistyksen sivuilta: 
www.opaskoirayhdistys.fi

Huovinen täytti 50 vuotta maaliskuussa 2014 ja 
melko tasan kaksi kuukautta myöhemmin Ässä, 
tuolloin 2 vuotta ja 4 kuukautta, saapui.

– Liikkumisestani on tullut opaskoiran myötä pal-
jon vauhdikkaampaa ja monipuolisempaa kuin ai-
emmin. Ennen opaskoiran saamista liikuin sauva-
kävellen pääasiassa kaverin kanssa latupohjia ja 
pururatoja pitkin. Nyt koiran kanssa sujuu liikkumi-
nen myös omatoimisesti polkuja pitkin.

Kaikki ei kuitenkaan tapahtunut silmänräpäyksessä.
– Siinä menee kaikilla suurin piirtein vuoden verran, 

että kehittyy vahva molemminpuolinen luottamus. 
Sen voi itse kukin miettiä, että uskaltaisiko antautua 
tuosta vain koiran vietäväksi, jos peitettäisiin silmät.

– Mutta kertaakaan en ole koiran takia tuolla met-
sässä kaatunut. Jos olen kaatunut, niin se on ollut luon-
non monimuotoisuuden ansiota tai ihan omaa syytä, 
eli että en ole uskonut koiraa, Huovinen naurahtaa.

Urheiluhierojana ja kuntohoitajana työskentelevä 
Huovinen viettää työpäivät sisätiloissa, joten ulkona 
liikkuminen on hänelle tärkeää vastapainoa. 

Luonnossa liikkumisen lisäksi myös muut liikun-
taharrastukset ovat muuttuneet vaivattomammin 
saavutettaviksi opaskoiran ansiosta.

 – Käyn kerran viikossa kuntosalilla ja vesijuokse-
massa. Opaskoiran myötä ei tarvitse enää miettiä 
linja-autoaikatauluja tai tilailla taksia, kun voin kä-
vellä perille.

Huovinen osallistuu Ässän kanssa vuosittain 
opaskoirakoille (=opaskoira ja sen käyttäjä) suun-
nattuihin kilpailuihin, joissa mitataan opaskoiran 
opastamistaitoja.

– Minulle nuo kisat ovat hyvää oppia siitä, mitä 
teen oikein ja mitä väärin. Niistä saa hyviä vinkke-
jä ja palautetta..

Teema
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Tutkittua

Liikkumis- ja toimintaesteisten aikuisten tulisi harjoittaa voi-
maa ja tasapainoa vähintään kaksi kertaa viikossa. Pienikin 
liikunnan lisäys kannattaa, mutta tuntuviin terveyshyötyihin 
tarvitaan reipasta liikuntaa joka viikko vähintään 150 minuut-
tia. Reippaan liikunnan tunnistaa siitä, että siinä hengästyy, 
mutta pystyy puhumaan kokonaisia lauseita. Viereisellä sivulla 
on infograafin suomennettu versio.

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: BRETT SMITH

Liikuntasuositukset kannustavat: 

Liiku jokainen päivä
Kun Englannissa paljastui, että vammaiset aikuiset liikkuvat 
huomattavasti vähemmän kuin vammattomat, kansanter-
veyslaitos pyysi Manchesterin yliopiston professori Brett 
Smithin tiimiä tarttumaan toimeen. 

Ensin selvitettiin fyysisen aktiivisuuden hyödyt ja riskit. 
Liikkuminen parantaa vammaisen ihmisen elämän laatua, 
laajassa tutkimuskatsauksessa todettiin. Liikunnan harras-
tamisen ei myöskään huomattu lisäävän terveys- tai vam-
mautumisriskejä.

Seuraavassa vaiheessa laadittiin suositukset. Yhteiskehit-
telyyn kutsuttiin mukaan yli 350 vammaista aikuista hen-
kilöä, kymmenen vammaisjärjestöä ja 50 terveydenalan 
ammattilaista. Ryhmä päätyi painottamaan rinnakkain lii-
kunnan hyötyjä ja liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden hait-
toja. Työssä haluttiin välttää perinteistä kyvykkyysharhaa 
(ableism), jossa vammattomuus esitetään normaalina ja 
vammaiset näyttäytyvät erilaisina ja huonompina. Esimer-
kiksi pyörätuolinkäyttäjät voivat kokea istumissuositukset 
(”istu vähemmän, liiku enemmän”) syrjivinä.

Perinteisen artikkelin tai modernimman videon sijaan 
kuva (infograafi) arvioitiin tehokkaimmaksi tavaksi lisätä 
tietoisuutta, haastaa asenteita ja saada aikaan lisää liikettä. 
Infograafia on helpompi levittää ja siinä voi hyödyntää pa-
perisia printtejä, sähköpostia ja sosiaalista mediaa. Esimer-
kiksi julisteen voi kiinnittää vapaa-ajan keskuksen seinälle. 

Itse suositukset eivät juurikaan eroa suomalaisista, esi-
merkiksi UKK-instituutin liikuntapiirakasta, koska taustalla 
on hyödynnetty samoja kansainvälisiä tutkimuksia. Ero pii-
lee siinä, kenelle viesti on suunnattu. Liikuntapiirakat on teh-
ty ammattilaisten toimesta ammattilaisille. Englantilaisten 
infograafissa osallistettiin myös vammaisyhteisö, ja lopputu-
los puhuttelee ehkä hitusen enemmän liikkumis- ja toiminta-
esteisiä henkilöitä.  Molempia lähestymistapoja tarvitaan ja 
liikuntaneuvonnassa niitä voi käyttää rinnakkain.

Lähde: 
Brett Smith, Nathalie Kirby, Bethany Skinner, 
Leanne Wightman, Rebekah Lucas ja Charlie Foster (2018): 
Infographic: Physical Activity for Disabled Adults. 
(Käsikirjoitus, painossa): British Journal of Sports Medicine.
Liikuntapiirakka: http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka
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Fyysisen aktiivisuuden suositukset
liikkumis- ja toimintaesteisille aikuisille

LIIKU JOKAINEN PÄIVÄ

Parantaa  
elämänlaatua  

ja mielenterveyttä 

Luo  
mahdollisuuden 
tavata uusia  
ihmisiä 
ja olla osa  
yhteisöä

Auttaa 
ehkäisemään 
kroonisia 
sairauksia

Parantaa 
tasapainoa  

ja liikkuvuutta 

Nostaa  
kuntoa

Vahvistaa  
lihaksia  
ja luita

Helpottaa arjen 
toimintoja  

ja lisää 
itsenäisyyttä

Helpottaa 
terveellisen  
painon hallinnassa

Li
ikk

umis- ja toimintaesteinen aikuinen

Anna itsellesi 
mahdollisuus ja nauti 
siitä mitä teet

Tee voima- ja 
tasapaino-
harjoituksia 
vähintään 
kahtena päivänä 
viikossa

Saadaksesi tuntuvia terveyshyötyjä liiku reippaasti  
joka viikko vähintään 150 minuuttia

Muista 
puhetesti:

Reipas liikunta:  
Hengästyt lievästi, mutta pystyt 
puhumaan kokonaisia lauseita.

Rasittava liikunta:  
Hengästyt selvästi ja pystyt puhumaan  

vain muutaman sanan kerrallaan.

UK Chief Medical Officers’ Guidelines 2011 Start Active, Stay Active. Used with permission of Brett Smith. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Fyysinen 
aktiivisuus tuottaa 

hyvää oloa

Liian vähäinen 
liikunta on 
haitallista 

terveydelle

Älä ole paikallasi  
ja liikkumatta liian pitkään

Pienikin liike  
on parempi kuin  

ei mitään
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Asiaa ja tarinoita vammaishuippu-urheilun maailmasta.

Huipulla

K
un Joonas saapuu ratsas-
tusharjoituksiin Kartanon 
Ratsastajien tallille Kirkko-
nummen Veikkolaan, hän 
astelee ensitöikseen liitu-

taulun luo. Siihen valmentaja Maritta 
Enqvist on kirjoittanut, millä hevosel-
la kukin ryhmäläisistä tänään ratsastaa.

– Niillä mennään, mitä Manta kirjoit-
taa ja pulinat pois, Joonas sanoo.

Hevonen on Joonakselle 
ystävä ja kilpakumppani
Espoolainen Joonas Rasinen aloitti ratsastusterapiassa jo 2-vuotiaana. 

Sittemmin hevoset ovat vieneet hänet muun muassa 
Ateenaan ja seuraavaksi Abu Dhabiin.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Joonas Rasisen ajatusmaailman mu-
kaan ei ole huonoja hevosia, on vain he-
vosia, jotka sopivat paremmin jollekin 
tietylle ratsastajalle kuin jollekin toiselle.

Tästä huolimatta Joonas vaikuttaa tyy-
tyväiseltä, kun taululta hänen nimensä 
kohdalta löytyy ”Tiksu”, eli espoolaisrat-
sastajan suosikkihevonen Tidig.

30-vuotiaalle Joonakselle hevoset ovat 
tuttuja ja turvallisia ystäviä. Hän aloitti 

ratsastusterapiassa jo 2-vuotiaana.
– Joonas ja Jesse Honkonen ovat 

olleet kavereita oikeastaan ihan vau-
vasta saakka. Jessen äiti on ratsastus-
terapeutti ja sitä kautta syntyi ajatus 
kokeilla sitä myös Joonaksen kohdalla, 
vaikka meidän perheellä ei mitään rat-
sastustaustaa ollutkaan, kertoo Joo-
naksen äiti Kirsi Rasinen.

2-vuotias ei tietysti varsinaisesti rat-
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sasta. Joonas Rasinen esimerkiksi ma-
kasi hevosen selässä, tunnusteli he-
vosta ja muutenkin pääsi aistimaan 
valtavan mutta rauhallisen eläimen 
hengitystä ja liikkeitä.

– Luulen, että ratsastusterapia-ajalla 
on ollut suuri vaikutus siihen, että Joo-
nas ei lainkaan koe, että hevonen olisi 
pelottava, vaan päinvastoin rauhoitta-
va, Kirsi Rasinen sanoo.

Joonas aloitti koulutaipaleensa jo 
6-vuotiaana, kuten monet muutkin ke-
hitysvammaiset lapset. Kouluavustaja-
na espoolaisessa Postipuun koulussa 
oli Maritta Enqvist, jonka johdolla Joo-
nas päätyi harrastamaan ratsastusta 
säännöllisesti Veikkolaan.

Joonas Rasinen on siis ollut hevosen 
selässä 2-vuotiaasta saakka, harrasta-
nut ratsastusta säännöllisesti 6-vuoti-
aasta saakka ja ensimmäisiin kilpailui-
hinsakin hän osallistui jo 10-vuotiaana. 
Joonas on kilpailuhenkinen ja kilpaile-
minen on ollut tärkeä osa hänen ratsas-
tusharrastustaan, Kirsi-äiti vahvistaa.

Joonas pääsi mukaan vuoden 2011 
Special Olympics -kesämaailmanki-
soihin Kreikan Ateenaan ja voitti siel-
lä kultaa English Equetation -luokas-
sa. Nyt edessä ovat uran toiset Special 
Olympics -kesämaailmankisat, kun 
maaliskuussa 2019 tie vie Arabiemi-

raattien Abu Dhabiin.
– Muistan Ateenan kisoista sen fii-

liksen ja tunnelman esimerkiksi ava-
jaisista. Muistan kaikki pienetkin asiat. 
Varmasti on taas tosi hieno matka tu-
lossa Abu Dhabiin, Joonas sanoo.

Suomen neljästä Abu Dhabiin lähte-
västä ratsastajasta kolme – Rasinen, 
Olli Aarnio ja Lotta Romsi – harjoit-
telee Kartanon Ratsastajien tallilla. 
Maritta Enqvist on vuoden 2015 Los 
Angelesin maailmankisojen tapaan 
Suomen joukkueen valmentajana. 
Ratsastustiimin täydentävät ratsasta-

Special Olympics 
-kesämaailmankisat 
Abu Dhabissa

Info

ja Sofia Tikkanen ja toinen valmenta-
ja Tarja Altomaa.

Espoon koillisosissa Vanhakartanos-
sa asuva Joonas Rasinen käy Veikkolas-
sa ratsastamassa kaksi kertaa viikos-
sa. Hän pelaa myös Unified-koripalloa 
Leppävaaran Pyrinnön joukkueessa.

– Käyn töissä entisessä koulussani 
ja nykyisessä työpaikassani Postipuun 
koululla. Autan opettajia, keittelen 
kahvia, siivoskelen ja sitten loppupäi-
vän olen keittiöllä. 

– Kaikki mitä pyydetään kyllä onnis-
tuu, Joonas toteaa..

Kehitysvammaisten urheilun suurin tapahtuma Special Olympics -kesä-
maailmankisat järjestetään 14.–21.3.2019 Arabiemiraattien Abu Dhabissa. 
Suomesta kisoihin osallistuu 71 urheilijan ja kaikkiaan 102 henkilön jouk-
kue. Suomalaisurheilijoita on mukana 14 lajissa.

Lue lisää: www.specialolympics.fi
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F
onsén on kokenut molemmat urheilulliset ää-
ripäät kisareissuillaan kansainvälisissä Special 
Olympics -kisoissa. Vuonna 2014 Special Olym-
pics Euroopan kisoissa Belgian Antwerpenissa 
Suomen naisten jalkapallojoukkue koki tappioi-

ta toisen perään, mutta vuotta myöhemmin Los Angelesin 
Special Olympics -kesämaailmankisoissa naisten Unified-
jalkapallojoukkue voitti riemukkaasti kultaa.

– Oli ainakin opettavasta siellä Belgiassa, kun hävittiin 
kaikki pelit, Fonsén toteaa lakonisesti.

Jos Belgiassa Suomen naiset joutuivat opetelemaan häviä-
misen jalon taidon, oli kesällä 2015 aika opetella voittamaan.

– Se on varmaan hienoimpia muistoja, kun oltiin finaalis-
sa Uruguayta vastaan 1–3 tappiolla, mutta noustiin tasoihin 
ja voitettiin jatkoajalla 4–3, Fonsén muistelee.

Voitot ja tappiot ovat tärkeitä, mutta tamperelainen Fon-
sén on saanut lajin parista myös toisenlaista oppia.

Oppitunti 1
Julia Fonsén aloitti jalkapallon pelaamisen 6-vuotiaana kau-
punginosajoukkueessa. Fonsénin tarina ei kuitenkaan ole 
tarina siitä, miten jalkapallokärpänen puraisi heti ensi ko-
keilulla ja laji vei mennessään.

– Lopetin siinä joukkueessa melko nopeasti sen takia, 
että minulle naurettiin, Fonsén sanoo.

Syrjintä ja kiusaaminen ovat väärin, sen oppimiseen Fon-
sén ei olisi tarvinnut omakohtaista kokemusta. Mutta hän 
oppi sen, ettei kannata lannistua. Fonsén palasi lajin pariin 
myöhemmin, jalkapalloilussa itsessäänhän ei ollut alun pe-
rinkään mitään vikaa. Hän löysi paikkansa Tampereen Pal-
lo-Veikkojen Auringonnousu-erityisryhmästä, josta hän sit-
temmin on vaihtanut Kooveen All Blacks -joukkueeseen.

Oppitunti 2
Jalkapallon ja muiden liikuntaharrastusten parissa vietetty-
jen vuosien saatossa Fonsén on saanut oppia urheilun yh-
distävän voiman.

– Kaveriporukkani on tullut urheiluharrastuksista. Harjoi-
tusten ulkopuolella aika paljon vain hengaillaan yhdessä, 

Urheilu on tuonut 
voittoja, tappioita ja 
kokonaisen ystäväpiirin
Abu Dhabiin Special Olympics -kesämaailmankisoihin maaliskuussa 
matkaavan naisten Unified-jalkapallojoukkueen pelaaja Julia Fonsén, 22, on 
saanut urheilemiselta paljon hyvää, vaikka uran alku tarjosikin märän rätin 
vasten kasvoja.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Fonsén sanoo.
Yhteenkuuluvuuden tunne on vahva voima. Se tuo iloa ja 

sisältöä miljoonien urheilua ja liikuntaa harrastavien ihmis-
ten elämään ympäri maailmaa. Kehitysvammaisten urhei-
lussa tuo yhteen sitova vertaisuuden tunne on, jos mahdol-
lista, vielä voimakkaampi.

Julia Fonsén löysi urheiluyhteisöstään itselleen myös puo-
lison. Hän meni lokakuussa naimisiin salibandy- ja jalkapal-
lomaalivahti Jere Niemisen (nykyään Fonsén) kanssa..
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4 ZONES

ZONE 1
ADNEC

4
ZONE 2
ZAYED SPORTS CITY
KHALIFA BOWLING CENTRE
ZAYED MAIN STADIUM

- Purjehdus
- Melonta
- Beach volley

- Judo
- Koripallo
- Rytminen 
  voimistelu

- Jalkapallo
- Tennis
- Keilailu

- Ratsastus

- Triathlon
- Golf

ZONE 3
AL FORSAN RESORT
YAS MARINA CIRCUIT
YAS LINKS

ZONE 4
ABU DHABI SAILING AND 
YACHT CLUB
CORNICHE BEACH

3

1
2 3

9 VENUES

DUBAI POLICE STADIUM
- Yleisurheilu

HAMDAN SPORTS COMPLEX
- Uin�

- Avovesiuin�

K
ehitysvammaisten urhei- 
lun suurin tapahtuma, 
Special Olympics -kesä-
maailmankisat järjeste-
tään 14.–21. maaliskuuta 

2019 Arabiemiraattien Abu Dhabissa. 
Suomesta kisoihin lähtee 71 urheilijan 
ja kaikkiaan 102 henkilön joukkue, Si-
sujengi. Suomalaisurheilijoita on mu-
kana 14 lajissa.

Suomen joukkue matkustaa Arabi-
emiraatteihin 8. maaliskuuta. Ennen ki-
sojen alkua on edessä muutaman päi-
vän isäntäkaupunkivierailu. Suomen 
joukkueen isäntäkaupungiksi on vali-
koitunut Arabiemiraattien toinen iso 
keskus Dubai. Tämä on Suomen jouk-
kueen kannalta käytännöllistä, koska 
joukkue lentää nimenomaan Dubaihin.

Kolme henkilöä Suomen joukkueen 
102 henkilön delegaatiosta matkus-
taa Arabiemiraatteihin jo 5. maaliskuu-
ta – joukkueenjohtaja Timo Pelkonen, 
triathlonisti Jaakko Mikkonen ja hä-
nen valmentajansa Erwin Borremans. 

Maiden joukkueenjohtajat halutaan 
paikalle etuajassa, jotta he ehtivät saa-
da ennakkoon kaiken tarvittavan tie-
don. Triathlonistit tulevat paikalle en-
nakkoon puolestaan sen vuoksi, että 
maailmankisojen triathlonkilpailu käy-
dään jo 8.3. Formula 1 -ratana tunne-
tun Yas Marina Circuitin alueella osa-
na kansainvälisen triathlonjärjestön 
ITU:n World Triathlon -sarjan kisaa.

Mikkosen toinen laji Special Olym-
pics -kesämaailmankisoissa on avo-
vesiuinti, jonka kilpailu on ohjelmassa 
16.3., joten hyvinkääläiselle tulee rei-
lun viikon tauko kisojensa välissä.

Special Olympics -kisojen avajaiset 
järjestetään torstaina 14.3. Abu Dha-
bin Zayed Sports City Stadiumilla. Laji-
en tasoluokittelut ovat alkaneet jo pari 
päivää ennen avajaisia, ja isäntäkau-

Sisujengi valloittaa 
sekä Abu Dhabin 
että Dubain
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

pungista on siirrytty majoituksiin maa-
nantaina 11.3.

Suomen joukkue jakaantuu kisojen ai-
kana näillä näkymin neljään eri majoi-
tuspaikkaan. Majoitukset ovat mahdolli-
simman lähellä kunkin lajin kisapaikkoja. 

Suomalaislajeista koripallo, rytminen 
voimistelu ja judo kuuluvat ZONE1:een, 
jossa kisapaikkana on massiivinen AD-
NEC-messuhallikompleksi. Jalkapallo, 
tennis ja keilailu ovat ZONE2:ssa (Zayed 
Sport City), mutta näillä näkymin majoi-
tuspaikka vaikuttaisi olevan sama kuin 
ZONE1:n lajeilla.

Ratsastus ja golf ovat ZONE3:ssa, 
eli ne majoittuvat samassa paikassa, 
vaikka kisapaikat (Yas Links Golf ja Al 
Forsan Resort) eivät aivan lähietäisyy-
dellä toisistaan olekaan. ZONE4:ään 
kuuluvat rantalajit, eli purjehdus, me-
lonta ja beach volley.

ZONE5 on Dubaissa ja siellä ovat la-
jeista yleisurheilu ja uinti. Dubaissa 
käydään myös Jaakko Mikkosen avo-
vesiuintikilpailu..

Suomalaislajit Abu Dhabin ja Dubain kartalla.

Special Olympics 
-kesämaailman-
kisat
Special Olympics -kesämaailman-
kisat käydään Arabiemiraattien 
Abu Dhabissa 14.–21.3.2019. Kisoja 
edeltää isäntäkaupunkivierailu 
8.–11.3. Isäntämaa Arabiemiraatit 
on koonnut kisoihin massiivisen 
320 urheilijan joukkueen. Kisoissa 
on peräti 34 uutta maata (tai Spe-
cial Olympics -retoriikan mukaan 
ohjelmaa), joista peräti 21 on Afri-
kasta.

Lisätiedot: www.abudhabi2019.org 
ja www.specialolympics.fi

Info
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K
otkalaislähtöinen Jen-
ni Häkkinen, 31, on en-
simmäinen suomalainen, 
joka työskentelee kehi-
tysvammaisten urheilun 

kansainvälisen Special Olympics -jär-
jestön alaisuudessa. Häkkinen on toi-
minut alkuvuodesta 2018 saakka Spe-
cial Olympics Europe/Eurasian Youth, 
Schools and University Engagement 
Managerina, eli hänellä on vastuualu-
eenaan nuorisourheilu- ja liikunta se-
kä koulu- ja yliopistotason yhteistyö.

Ennen kuin lähdetään avaamaan, 
mitä tuo työ pitää sisällään, käydään 

Uuden 
Special Olympics 
-sukupolven etulinjassa
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: SPECIAL OLYMPICS EUROPE/EURASIA

läpi, miten Häkkinen pestiinsä päätyi.
Hänen uransa Special Olympicsin 

parissa on kutakuinkin yhtä pitkä kuin 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n tarina. Vierumäellä opiskellut 
Häkkinen oli nimittäin tutustumassa 
opiskelutovereidensa kanssa vastape-
rustetun VAU:n toimitiloihin Helsingin 
Pasilassa vuonna 2010 samaan aikaan 
kuin tuolloin Unified-koripalloprojek-
tia vetämässä ollut Sari Komulainen.

Komulainen ehdotti Kotkan Peli-Kar-
huissa koripalloa pelanneelle Häkkisel-
le, että tämä perustaisi Lahteen Uni-
fied-koripallojoukkueen opiskeluidensa 

ohessa. Häkkisellä oli mahdollista saa-
da seuratoiminnasta ja valmentamises-
ta opintopisteitä soveltavan liikunnan 
opintoihinsa, joten mikäs siinä.

– Paljastui, että se oli erittäin koukut-
tavaa hommaa. Muutin valmistuttuani 
Espooseen, kun pääsin töihin kaupun-
gin soveltavan liikunnan ohjaajaksi. 
Olin sieltä käsinkin vielä kolme vuot-
ta mukana Lahden Unified-joukku-
een toiminnassa joukkueenjohtajana, 
Häkkinen sanoo.

Sitten Häkkinen lähti jatkamaan 
opintojaan vuosiksi 2014–2016 maiste-
ritutkintovaiheeseen Belgian Leuvenin 
yliopistoon, joka on tunnettu sovelta-
van liikunnan opinnoistaan. Häkkisen 
pro gradu -tutkielmakin käsitteli kehi-
tysvammaisten koripalloa, tosin toisen 
kehitysvammaisten urheilujärjestön 
INASin puolelta.

Häkkinen teki opintojaan myös Es-
panjassa ja Irlannissa, jossa tutustui so-
veltavaan luontoliikuntaan. Opintojen 
päätyttyä Häkkisellä oli edelleen halu 
jatkaa kansainvälisissä ympyröissä. Hän 
lähti ensin Tansaniaan kouluttamaan 
soveltavaa liikuntaa tuleville liikunnan-
opettajille Liikunnan Kehitysyhteistyö 
LiiKen kautta. Sen jälkeen olikin vuoros-
sa ranskalaisen Play International -orga-
nisaation tarjoama pesti tulenaralla Bal-
kanin alueella sijaitsevasta Kosovosta.

– Siellä pyrittiin liikuntaa apuväli-
neenä käyttäen tuomaan eri etnisistä 
taustoista tulevia lapsia ja nuoria yh-
teen. Se oli hyvin opettavaista aikaa, 
Häkkinen toteaa.Jenni Häkkinen esitelmöi Special Olympics Europe/Eurasian konferenssissa 

Montenegrossa lokakuussa 2018.

Huipulla
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Sitten avautui paikka Special Olym-
pics Europe/Eurasia -järjestöstä. Häk-
kisellä oli erinomainen yhdistelmä so-
veltavan liikunnan ja ennen kaikkea 
Special Olympics -toiminnan tunte-
musta aivan ruohonjuuritasolta saak-
ka sekä monipuolista kansainvälistä 
kokemusta, joten hän sai paikan. Spe-
cial Olympics Europe/Eurasian toimis-
to sijaitsee Irlannin Dublinissa, mutta 
työntekijöitä on ripoteltu eri Euroopan 
maihin. Häkkinen työskentelee Hol-
lannin Amsterdamista käsin.

Jenni Häkkisen työnkuvan perusta-
na on Special Olympicsin visio Unified 
Generationista, joka tiivistettynä tar-
koittaa sitä, että nuoret ovat tulevai-
suus ja he voivat muokata yhteisöjään 
inklusiivisemmiksi. Siksi vammattomia 
nuoria tulee ottaa mukaan mahdol-
lisimman laajasti toimimaan kehitys-
vammaisten henkilöiden kanssa ja te-
kemään asioita yhdessä. Tästä on kyse 
muun muassa Häkkiselle hyvin tutus-
sa Unified-koripallossa.

Häkkinen koordinoi työssään Youth 
Innovation Grant -apurahajärjestel-
mää, josta voi saada noin 1000–2000 
euron suuruisia summia Unified Ge-
neration -vision suuntaisten nuorten 
johtamien yhteistyöprojektien toteut-
tamiseen. Suomessa Youth Innovation 
Grantia on hakenut ja saanut Jyväsky-
län Kenttäurheilijoiden alaisuudessa 
toimiva uusi Special Olympics -yleis-
urheilukerho, jossa ohjaajana toimii 
Anni Lindeman ja mentoreina Spe-
cial Olympics -yleisurheiluvalmentajat 

Niko Leppä ja Heidi Skantz.
– Apurahoja voidaan jakaa hyvin 

monenlaisiin nuorten johtamiin pro-
jekteihin. Suomessa on melko luon-
tevaa mennä urheilu- ja nimenomaan 
urheiluseurapää edellä, mutta Unka-
rissa esimerkiksi nuoret tekivät apura-
han turvin yhdessä Special Olympicsia 
ja inklusiivisuutta promoavia videoita, 
Häkkinen kertoo.

Youth Innovation Grant -haut mene-
vät aina kansallisen Special Olympics 
-organisaation, eli Suomen tapaukses-
sa VAU:n alaisuudessa toimivan Spe-
cial Olympics Finlandin kautta. Apu-
rahan osalta voi ottaa yhteyttä joko 
National Director Riikka Juntuseen 
(riikka.juntunen@vammaisurheilu.fi) 
tai Sports Director Jukka Lahteen 
(jukka.lahti@vammaisurheilu.fi).

Kouluja varten Special Olympicsil-
la on oma Unified Schools -systeemin-
sä. Unified Schools -statuksen voi saa-
da, jos koulussa järjestetään vähintään 
kahdesti vuodessa vammattomien ja 
kehitysvammaisten oppilaiden keski-
näistä urheilu- ja liikuntatoimintaa. Toi-
veena tietysti olisi, että toiminta olisi vie-
lä säännöllisempää, jopa viikoittaista.

Unified Schools -toiminnan osalta 
Jenni Häkkinen nostaa esimerkkimaak-
si Italian, jonka inklusiivisissä kouluissa 
Unified Schools -ajatusmallia toteute-
taan laajalti. Suomessa Unified-toimin-
ta on tähän saakka ollut pitkälti urhei-
luseurojen heiniä, mutta ei Unified 
Schools -konsepti Suomessakaan aivan 
mahdottomalta kuulosta.

Jenni Häkkinen yhdessä azerbaidzhanilaistyttöjen kanssa jalkapallotreenien jälkeen kesäkuussa 2018.

Yliopistot ja muut korkeakoulut näh-
dään Special Olympics -järjestössä isona, 
osin vielä alihyödynnettynä voimavara-
na. Potentiaalia on sekä kehitysvammais-
ten urheilun tutkimuksen osalta että val-
veutuneiden opiskelijoiden saamisessa 
mukaan Special Olympics -vapaaehtois-
toimintaan valmentajina, ohjaajina tai 
vaikka Unified-partnereina.

– Bosnia-Herzegovinassa järjestet-
tiin Special Olympics -festivaaliviikko, 
jota vetivät yhdessä yliopiston lääke-
tieteen ja liikunta-alan opiskelijat. Viik-
koon kuului paitsi urheilutapahtumia 
myös terveysvalistusta ja -tarkastuk-
sia, Häkkinen sanoo.

– Special Olympics onkin paitsi kehi-
tysvammaisten suurin urheilujärjestö 
myös kehitysvammaisten suurin ter-
veysjärjestö maailmassa. Healthy Ath-
lete -ohjelma, joka on monille suoma-
laisurheilijoillekin tuttu kansainvälisten 
Special Olympics -kisojen yhteydessä, 
voisi olla vielä paljon laajempikin ter-
veyspromootion väline ja tässä yliopis-
tot voivat olla apuna, hän jatkaa.

Häkkisen työ on pitkälti toimistohom-
mia, mutta jonkin verran hän pääsee 
myös laittamaan niin sanotusti käten-
sä saveen. Hän on päässyt alle vuoden 
mittaisen pestinsä aikana jo vetämään 
koripallotreenejä Albaniassa ja jalka-
pallotreenejä Azerbaidzhanissa.

– Special Olympics Europe/Eurasian 
alueeseen kuuluu 58 maata. Tämä on 
mielenkiintoinen työympäristö ja eri 
kulttuurit antavat hienoa vivahdetta, 
Häkkinen sanoo..

Huipulla
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S
uomi tavoitteli nousua 
kelkkajääkiekon B-sarjan 
MM-kilpailuihin isännöi-
dessään C-sarjan kisoja 
marraskuussa Vierumäen 

urheiluopistolla. Ratkaisevassa otte-
lussa Suomi kuitenkin taipui Kiinalle 
0–5-lukemin ja joutuu jäämään odot-
tamaan uutta yritystä vuoden 2020 C-
sarjan kisoista.

Selkeistä tappiolukemista huolimat-
ta Suomen joukkueella ei ole syytä 
laittaa päätä pensaaseen, sillä vastus 
oli erittäin kova. Kiinassa panostetaan 
kaikkiin talvilajeihin voimakkaasti, kun 
vuoden 2022 Pekingin talviolympialai-
set ja -paralympialaiset lähestyvät.

– Kova meillä oli yritys, mutta kave-
rin taitotaso oli sen verran kova, että 
ei pystytty nyt parempaan. Kiinalla tai-
taa olla paralympiajoukkue kasassa 
tuossa, Suomen maalivahti Timo Kar-
ko totesi.

Karko valittiin Suomen parhaaksi 
pelaajaksi Kiina-ottelussa ja koko tur-
nauksen parhaaksi maalivahdiksi. Hel-
sinkiläinen esitti Kiinaa vastaan lukui-
sia loistavia torjuntoja.

– Tässä taannoin Norjaa vastaan mi-
nulle tuli 79 torjuntaa, nyt niitä oli vain 
kolmisenkymmentä, joten tämähän 
oli aika helppoa. Ei vain, kiinalaisten 
laukaukset lähtevät tosi lujaa ja no-
peasti. Maalivahtina joutuu tekemään 
aika lailla töitä, kun on ammattilauko-
jat vastassa, Karko totesi.

– Joukkueemme kehitys on ollut 
suurta, kun vertaa edellisiin C-sarjan 
kisoihin kaksi vuotta sitten. Luulen, 
että nyt alkaa olla porukka valmis nou-
semaan B-sarjaan, kun vain päästään 
ensi kerralla kokeilemaan, hän jatkoi.

Kiina romutti
Suomen nousuhaaveet 

Vierumäellä
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Suomen puolustuspeliä Kiinaa vastaan voi pitää onnistuneena, sillä avausottelussaan 
Australiaa vastaan Kiina latoi taululle 40–0-lukemat. Suomi voitti Australian lukemin 
6–1 Harri Kangastien (4), Markku Hirvelän ja Aki Alestalon maaleilla.

Kiinalle B-sarja puolestaan tulee ole-
maan vain astinlauta kohti A-sarjaa ja 
maailman huippua. Joukkueen venä-
läisvalmentaja Nikolay Sharshukov 
valmensi aiemmin venäläistä seura-
joukkuetta, kunnes sai reilu vuosi sitten 
yhteydenoton Kiinasta. Nyt hän on ol-
lut vuoden tiiviisti yhdessä Kiinan jouk-
kueen kanssa. Pelaajat olivat Sharshu-
kovin aloittaessa täysiä aloittelijoita.

– En ole päässyt käymään kotonani 
koko 12 kuukauden aikana. Joukkueel-
la on harjoituksia 6–7 kertaa viikossa ja 
2–3 kertaa päivässä, Sharshukov kertoi.

Suomen maajoukkuepelaajille vas-
taavat määrät ovat utopiaa. Suurin 

osa maajoukkuepelaajista harjoittelee 
Riihimäellä ja edustaa paikallista Kiek-
ko-Nikkareita. Säännöllistä kelkkajää-
kiekkotoimintaa on lisäksi Turussa, Jy-
väskylässä ja Oulussa.

– Positiivista on, että on saatu junio-
ritoimintaa. Lähivuosina voi olla, että 
päästään pelaamaan kansallista sarjaa-
kin. Sanotaan 3–5 vuotta, niin se on ihan 
realistista. Sitä kautta voidaan sitten saa-
da kova maajoukkuekin, totesi Suomen 
joukkueen puolustaja Lasse Pakarinen.

Lue lisää kelkkajääkiekon C-sarjan 
MM-kisoista: www.vammaisurheilu.fi/
vierumaki-2018
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P
yörätuolirugby kehitettiin 
Kanadassa vuonna 1977 
neliraajahalvaantuneille 
henkilöille soveltuvaksi la-
jiksi. Se oli vaikeavammais-

ten henkilöiden vaihtoehto pyörätuo-
likoripallolle.

Vuoden 2018 pyörätuolirugbyn MM-
kilpailuissa Australian Sydneyssä ym-
pyrä tavallaan sulkeutui, kun lajin 
mahtimaihin kuuluva Kanada jäi kuu-
denneksi. Kanada oli ainoa kärkimaa, 
joka yritti pärjätä pelkästään selkä-
ydinvammaisten pelaajien voimin.

– Kaikilla kärkimailla – USA:lla, Aust-
ralialla, Japanilla ja Iso-Britannialla – 
oli huippupelaajia, joilla ei ole selkä-
ydinvammaa. He ovat amputoituja 
kavereita, kuten Australian Riley Batt 
ja Chris Bond, jotka dominoivat ken-
tällä, kertoi VAU:n pyörätuolirugbyja-
oston puheenjohtaja Risto Mört, joka 
oli paikan päällä MM-kisoissa ja sen 
yhteydessä järjestetyssä lajin yleisko-
kouksessa Ahos-apurahan turvin.

Kanadakin olisi tosin pärjännyt to-
dennäköisesti hieman paremmin, jos 
sillä olisi ollut käytössään paras pe-
laajansa, tällä hetkellä muihin asioihin 
elämässään keskittyvä Zak Madell – 
amputoitu pelaaja hänkin.

– Keskustelin Sydneyssä maailman-
mestaruuden voittaneen Japanin val-
mentajan Kevin Orrin kanssa. Hän oli 
aiemmin Kanadan valmentaja ja ker-
toi, että hänen aikanaan Kanadassa 
keskityttiin pelaajarekrytoinnissa ni-
menomaisesti amputoituihin pelaa-
jiin. Tuolloin löytyi mm. Zak Madell, 
Mört sanoi.

Pyörätuolirugbyn luokittelussa ei 
ole enää aikoihin vaadittu, että pelaa-
jalla tulisi olla neliraajahalvaus eli tet-
raplegia. Voidakseen saada luokituk-
sen pyörätuolirugbyyn pelaajalla tulee 
olla toimintavajausta niin jaloissa kuin 

Amputoidut valtasivat 
pyörätuolirugbyn

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

käsissä. Yksi Pajulahdessa lokakuussa 
järjestettyjen B-sarjan EM-kilpailujen 
valovoimaisimmista pelaajista oli Ve-
näjän Ilia Mysliaev, jolla on molem-
mat jalat amputoitu reisistä alaspäin 
ja lisäksi oikea käsi on ranteesta tyn-
kä. Yläruumiista löytyy siis vääntövoi-
maa ja vasemmasta kädestä heitto- ja 
kiinniottokykyä.

Suomi tavoitteli Pajulahden EM-kil-
pailuista nousua takaisin A-sarjaan, 
mikä olisi vaatinut sijoittumista kah-
den parhaan joukkoon. Kuudes sija 
oli pettymys. Pari hyvää amputoitua 
pelaajaa nostaisi Suomen osakkeita 
etenkin Euroopan tasolla huomatta-
vasti, mutta tämänkokoisesta maasta 
ei soveltuvia henkilöitä löydy ihan joka 
notkelmasta.

Venäjän maajoukkueen Ilia Mysliaev.

Selkäydinvammaiset pelaajat tule-
vat jatkossakin muodostamaan pyö-
rätuolirugbyn pelaajien enemmistön, 
siitä pitää huolen luokittelun pisteytys-
järjestelmä, jonka myötä niin sanottuja 
pikkupisteisiä, eli pelaajia, joilla on kor-
kea selkäydinvamma, tullaan tarvitse-
maan kentällä aina. Jonkinlaista tasa-
painoa lajin olisi silti hyvä yrittää hakea.

– Amputoitujen luokituksiin liitty-
en tehdään parhaillaan yliopistotason 
tutkimusta siitä, miten eri raajojen pi-
tuudet vaikuttavat pelaamiseen ja sitä 
kautta luokitukseen. Vuoden 2020 To-
kion paralympialaisten jälkeen ampu-
toidut pelaajat tullaan luokittelemaan 
uudelleen, Mört kertoi terveisinä lajin 
kansainvälisen kattojärjestön IWRF:n 
yleiskokouksesta..
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Tuuli Harju ja Timo Pyykkönen.

Arvokilpailukooste

Huipulla

S
uomeen saatiin syksyn ai-
kana kaksi down-yleisur-
heilun maailmanmestaria 
ja iso joukko muita arvoki-
samitalisteja.

Suomen nelihenkinen joukkue saa-
vutti viisi mitalia – kaksi kultaa, yhden 
hopean ja kaksi pronssia – down-urhei-
lijoiden yleisurheilun maailmanmesta-
ruuskilpailuista Madeiralta. 

Seinäjokelainen Veeti Mustalahti 
heitti kultaa T21-luokan keihäästä ja 
iittiläinen Jani Töyrylä nappasi kultaa 
Mosaic-luokan kolmiottelusta. Töyrylä 
voitti lisäksi keihäästä hopeaa ja 100 
metrin juoksusta pronssia. Tampe-
relainen Eliel Nikkola voitti pronssia 
T21-luokan kolmiottelusta.

Parasulkapallon EM-kilpailuissa Rans-
kassa Thomas Puska voitti pronssia 
WH2-luokan kaksinpelistä. Heidi Man-
ninen ja Mirka Rautakoski olivat puo-
lestaan pronssilla naisten nelinpelissä.

Pyörätuolitanssin EM-kilpailuissa 
Puolassa Suomi saavutti kolme prons-
simitalia. Kouvolalaiset Tuuli Harju 
ja Timo Pyykkönen voittivat prons-
sia Combi-sarjan freestylessä ja va-
kiotanssissa, porvoolaiset Karin ja 
Gustav Antell olivat kolmansia Duo-
sarjan latinalaistanssissa.

Suomen naisten maalipallomaajouk-
kue palasi takaisin EM-kilpailujen A-
sarjaan sijoituttuaan hopealle B-sar-
jan EM-kilpailuissa Puolassa. Ukraina 
kaatoi Suomen finaalissa 2–1, mutta 
sitä ennen Suomi oli varmistanut A-
sarjapaikan kuudella selvänumeroisel-
la voitolla. Krista Leppänen oli turna-
uksessa Suomen paras maalintekijä 22 
osumallaan.

Vuoden 2019 lokakuussa Saksan 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: TIMO PYYKKÖSEN KOTIALBUMI

Syksyn arvokisoista mitaleita 
yleisurheilusta, sulkapallosta 
ja pyörätuolitanssista

Rostockissa pelattavissa A-sarjan EM-
kilpailuissa ovat mukana Suomen 
miesten ja naisten maajoukkueet. EM-
kilpailut on viimeinen tilaisuus saavut-
taa paikka vuoden 2020 Tokion pa- 
ralympialaisiin. Kesä-heinäkuussa pe-
lataan myös erillinen paralympiakar-
sintaturnaus Yhdysvaltain Fort Way- 
nessa. Miesten maajoukkue on var-
muudella mukana Fort Waynessa, 
naisten maajoukkuekin tulee toden-
näköisesti paikan saamaan.

Suomen uudistunut pyörätuolicur-
lingjoukkue jäi niukasti mitalisijojen 

ja samalla A-sarjapaikan ulkopuolel-
le Lohjan Kisakalliossa pelatuissa B-
sarjan MM-kilpailuissa. Neljänneksi 
sijoittuneessa joukkueessa pelasivat 
Yrjö Jääskeläinen, Pekka Pälsyn-
aho, Teemu Klasila, Riitta Särösalo 
ja Harri Tuomaala.

Esa Miettinen eteni alkulohkostaan 
jatkoon parapöytätenniksen MM-kil-
pailuissa Sloveniassa, mutta taipui nel-
jännesvälierässä Ukrainan Lev Katsil-
le niukasti erin 2–3. Miettinen sijoittui 
luokan 9 kaksinpelissä jaetulle yhdek-
sännelle sijalle..
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European 
Para Youth Games 
Pajulahdessa 25.–30.6.2019
TEKSTI: PARALYMPIAKOMITEAN TIEDOTUS KUVA: LAURI JAAKKOLA

Huipulla

S
uomi on saanut isännöitäväkseen Euroopan 
nuorten paraurheilukilpailut, European Para 
Youth Gamesin (EPYG) vuodelle 2019. Kilpailuta-
pahtuma järjestetään 25.–30. kesäkuuta 2019 
Lahden Liikuntakeskus Pajulahdessa. 

Pajulahden EPYG-kilpailuissa lajeina ovat yleisurheilu, uin-
ti, boccia, pöytätennis, näkövammaisten judo, maalipallo, 
pyörätuolikoripallo ja purjehdus sekä näytöslajina sokkopin-
gis. Kisat on suunnattu 13–23-vuotiaille paraurheilijoille.

Edellisen kerran EPYG-kilpailut järjestettiin Italian Liguri-
assa syksyllä 2017. Tuolloin kisoihin osallistui yli 600 urhei-
lijaa 26 eri maasta. Tätä ennen kisat oli järjestetty vuosina 
2011 ja 2012 Tšekin Brnossa ja vuonna 2015 Kroatian Va-
razdinissa. Pajulahden EPYG-kisat ovat siis viidennet laatu-
aan. EPYG on vuoden 2019 suurin paraurheilutapahtuma 
Suomessa. 

– EPYG tarjoaa nuorille paraurheilijoille ainutlaatuisen 
tilaisuuden kokea kansainvälinen monilajinen kilpailuta-
pahtuma. EPYG:n kautta koko paraurheilu saa hienoa nä-
kyvyyttä ja tapahtumana se vahvistaa Suomen roolia Eu-
roopan paralympiakomiteoiden joukossa, iloitsee Suomen 
Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski.

– On todella upeaa saada tällainen kilpailu Suomeen ja 
Pajulahteen. Tämä tapahtuma tukee loistavasti Pajulahden 
pitkäaikaista kehitystyötä vammaisurheilun parissa, kertoo 

Pajulahden valmennuskeskuksen johtaja Mikko Levola.
Tapahtuman kummina toimii ratakelauksen viisinkertai-

nen paralympiakultamitalisti Leo-Pekka Tähti.
– On hienoa saada kisat Suomeen. Suomessa paraurhei-

lun arvostus on ollut selkeässä kasvussa. Nuoria tarvitaan 
mukaan ja kisat toimivat varmasti heille hyvänä ponnah-
duslautana tulevaisuuteen. On tärkeää saada jo nuoruus-
vaiheessa kokemusta kansainvälisestä ilmapiiristä ja ki-
safiiliksistä. Se antaa intoa heille ja ruokkii varmasti myös 
tulevaisuutta. Toivottavasti kisojen avulla saadaan myös 
uusia potentiaalisia urheilijanuorukaisia mukaan paraur-
heilun maailmaan, kertoo Tähti.

Tapahtuman järjestelyistä vastaa Liikuntakeskus Pajulah-
ti yhdessä Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:n kanssa..
Lisätiedot EPYG-kisojen lajeista, 
joissa VAU toimii lajiliittona
• Maalipallo, lajipäällikkö Timo Pelkonen,  

puh. 050 596 5015, timo.pelkonen@vammaisurheilu.fi
• Boccia, valmennuspäällikkö Tuomas Törrönen,  

puh. 050 408 6152,  
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi

• Sokkopingis, lajipäällikkö Petri Räbinä,  
puh. 050 596 5014, petri.rabina@vammaisurheilu.fi

Susanna Halme venyttää pallon tielle vuoden 2014 maalipallon MM-kilpailujen yhteydessä järjestetyllä nuorten maalipalloleirillä 
Espoossa.



38

Huipulla

S
ähköpyörätuolisalibandy-
maajoukkueen joukkueen-
johtaja Riina-Kaisa Oja-
la edusti vammaisurheilua 
Olympiakomitean vuoden 

mittaisessa Johtaa kuin nainen -kou-
lutuksessa, joka päättyi syksyllä 2018. 
Koulutuksen tavoitteena oli lisätä joh-
tamisosaamista liikunnassa ja urhei-
lussa ja kannustaa lisää naisia hakeu-
tumaan päätöksentekopaikoille.

Koulutukseen valittiin 20 osallistu-
jaa 96 hakijan joukosta. Osallistujien 
edustama lajikirjo oli laaja nyrkkeilys-
tä amerikkalaiseen jalkapalloon.

– En olisi uskonut, että tulen valituk-
si. Tämä on ollut todella opettavaista 
ja on päässyt tapaamaan ihmisiä mo-
nista eri lajeista, Ojala sanoo.

Koulutus koostui viidestä lähijaksos-
ta, joissa paneuduttiin mm. verkostoi-
tumiseen, esiintymiseen, viestintään ja 
ihmisten johtamiseen. Koulutuksissa 
oli mukana asiantuntijaluennoitsijoita 
ja roolimalleja. Lisäksi jokainen osal-
listuja sai henkilökohtaisen mentorin. 
Ojalalla se oli Valtion liikuntaneuvos-
ton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaos-
ton puheenjohtaja Suvi Helanen.

– Toivoisin, että tälle voisi tulla jotain 
jatkoakin, mutta jo nyt olen saanut täs-
tä koulutuksesta tosi paljon. Haluaisin 
tulevaisuudessa tehdä töitä suomalai-
sen paraurheilun parissa, toteaa Oja-
la, joka opiskelee ensimmäistä vuotta 
Vierumäellä liikunnanohjaajaksi.

Keminmaalaislähtöinen Ojala, 32, 
on valmentanut ja ohjannut tanssia ja 
voimistelua 12-vuotiaasta saakka. Hän 
teki avustajan töitä ja sitä kautta tu-
tustui oululaiseen sähköpyörätuolisa-
libandynpelaajaan Anni Manneliniin.

– Anni tiesi valmentajataustastani ja 
kysyi minua mukaan Oulun sähköpyö-
rätuolisalibandyjoukkueen valmennuk-

Riina-Kaisa Ojala työskenteli marraskuussa Vierumäellä järjestetyissä 
kelkkajääkiekon C-sarjan MM-kisoissa.

Riina-Kaisa Ojala ammensi 
oppia Johtaa kuin nainen 

-koulutuksesta
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

seen. En tiedä olenko yllytyshullu, mut-
ta olin jo samana päivänä joukkueen 
treeneissä mukana, Ojala hymähtää.

Tämän jälkeen Ojala on tehnyt pal-
jon sähköpyörätuolisalibandyn, mut-
ta myös muun soveltavan liikunnan 
ja vammaisurheilun parissa. Marras-
kuussa hän oli töissä Vierumäellä kelk-
kajääkiekon C-sarjan MM-kisojen kisa-
toimistossa.

– Ajattelen vahvasti, että kaikilla pi-
tää olla yhtäläinen mahdollisuus liik-
kua ja urheilla. Se on minulle sydämen 
asia.

– Vierumäellä opiskellessakin tuon 
aina kärkkäästi soveltavan liikunnan 
näkökantoja esille. Vierumäellä on kyl-
lä muutenkin Suomen paras sovelta-

van liikunnan ohjelma.
Sähköpyörätuolisalibandyssa Suo-

men maajoukkue jäi harmillisesti ran-
nalle vuoden 2018 MM-kilpailuista. 
Pelillisesti maajoukkue on kuitenkin 
hyvässä iskussa ja uusia, nuoria pelaa-
jia on saatu mukaan.

– Nyt tässä on vireillä projekti vuo-
delle 2020, että saataisiin EM-kisat 
tänne Suomeen. Mikä olisikaan hie-
nompaa kuin voittaa kultaa kotiylei-
sön edessä..
Lue lisää Johtaa kuin nainen 
-koulutuksesta: 
www.olympiakomitea.fi/
olympiakomitea/vastuullisuus/
tasa-arvo-2/johtaa-kuin-nainen
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Suomessa käynnistymässä vilkas 
vammaisurheilun arvokisavuosi
Vuonna 2019 Suomessa järjestetään monipuolisella kirjolla eri-
laisia kansainvälisiä vammaisurheilun arvokilpailuja.

Talven huipennuksena käydään paralumilautailun MM-kil-
pailut 26.–31.3. Pyhällä, jossa etenkin paralympiakultamitalisti 
Matti Suur-Hamarilta odotetaan menestystä.

Kesän korvalla 21.–27.5. Liikuntakeskus Pajulahdessa pela-
taan sähköpyörätuolijalkapallon Nations Cup, eli käytännössä 
lajin EM-turnaus. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomi 
osallistuu lajin arvokilpailuihin.

Juhannuksen jälkeen 25.–30.6. kilpaillaan Pajulahdessa nuor-
ten paraurheilun Euroopan kisoissa, joista voi lukea lisää tämän 
lehden sivulta 37.

Down-urheilijoiden yleisurheilun ja pöytätenniksen EM-kilpai-
lut käydään kuukautta myöhemmin (24.–28.7.) Tampereella. Li-
sätietoja saa kisojen pääsihteeri Jukka Lahdelta (puh. 045 139 
7373, jukka.lahti@vammaisurheilu.fi).

Pian down-kisojen päättymisen jälkeen Tampereella alkaa pyö-
rätuolitanssin Para Dance Sport International Competition 2.–4.8.

Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU:n hallitukset ovat hyväksyneet aiesopimuksen 
järjestöjen toimintojen yhdistämisestä siten, että 1.1.2020 
alkaen järjestöjen toiminta olisi yhden järjestön alla.

Paralympiakomitea ja VAU muodostavat ohjausryhmän, 
joka vie prosessia eteenpäin. Lisäksi muodostetaan seitse-
män eri aihealueisiin keskittyvää työryhmää, jotka koostuvat 
järjestöjen hallitusten jäsenistä ja toimihenkilöistä. Työryh-
mien esitysten pohjalta laaditaan esitys yhdentymisen mal-
lista, josta päättävät VAU:n ja Paralympiakomitean liittoko-
koukset yhdessä viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Paralympiakomitean ja VAU:n yhdistymisessä on kyse 
eräänlaisesta ympyrän sulkeutumisesta suomalaisen vam-
maisurheilun järjestökentän historiassa. Paralympiako-
mitea (silloinen Suomen Paralympiayhdistys) perustettiin 
vuonna 1994, jotta Suomessa olisi Olympiakomitean ta-
paan yksi instanssi, joka koordinoi suomalaista vammais-
huippu-urheilua ja lähettää paralympiajoukkueen kisoihin. 
Tätä ennen joukkueiden lähettämisestä olivat vastanneet 
yhdessä silloiset Suomen Invalidien Urheiluliitto (SIU) ja Nä-
kövammaisten Keskusliiton liikuntatoimi.

Vuosikymmen sitten diagnoosipohjaiset vammaisurheilujär-
jestöt – SIU, NKL:n liikuntatoimi, Suomen Kehitysvammaisten 
Liikunta ja Urheilu sekä Elinsiirtoväen Liikuntaliitto – aloittivat 
yhdistymisprosessin, jonka seurauksena Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta.

Paralympiakomitea käynnisti vuoden 2017 alussa strate-
gisen asemoitumisprosessin, joka päätyi yhteinen tulevai-

Paralympiakomitean ja 
VAU:n yhdistymisestä aiesopimus

Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski ja VAU:n toi-
minnanjohtaja Riikka Juntunen kävivät syksyllä pelaamassa kelk-
kajääkiekkoa yhdessä eduskunnan sivistysvaliokunnan kanssa.

Kahdeksan lajin 
Pajulahti Games
17.–20.1.
Lahden Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestetään yh-
deksättä kertaa vammaisurheilun kansainvälinen Pa-
julahti Games -kilpailutapahtuma 17.–20. tammikuu-
ta 2019. Mukana on aiemman kuuden lajin sijaan tällä 
kertaa kahdeksan lajia, kun Special Olympics -saliban-
dy ja -alppihiihto tulevat mukaan lajiohjelmaan.

Vanhoista tutuista lajeista ohjelmassa ovat maali-
pallo, istumalentopallo ja sokkopingis, joissa järjes-
tetään hyvätasoiset kansainväliset turnaukset sekä 
judo, yleisurheilu ja voimanosto, joissa mukana on 
pääasiassa kotimaisia kisaajia. Yleisurheilussa ja voi-
manostossa kilpaillaan Suomen mestaruuksista.

Lisätiedot Pajulahti Gamesista: www.pajulahtigames.fi 
ja kilpailujohtaja Timo Pelkonen, puh. 050 596 5015, 
timo.pelkonen@vammaisurheilu.fi

suus -hengessä antamaan suosituksen rakenteesta, jolla 
vammaisurheilun keskeisiin menestystekijöihin pystyttäi-
siin vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Paras ja en-
sisijainen rakenteellinen ratkaisu on Paralympiakomitean, 
VAU:n ja Olympiakomitean yhdistyminen. Olympiakomite-
an hallitus ilmoitti syksyllä 2017, että ratkaisu on syvemmän 
selvittämisen arvoinen, mutta Olympiakomitealla ei ole pro-
sessiin valmiutta ennen vuotta 2021. Ensimmäisenä vaihee-
na Paralympiakomitea ja VAU yhdistävät toimintansa.
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Esimerkkejä ja inspiraation aiheita lasten,
nuorten ja perheiden liikunnasta.

Sporttiklubi

Kuntosaliharrastus on 
Hermannin ja Aten 

yhteinen juttu
Kajaanilaiselle Hermanni Heikkiselle, 17, ja hänen avustajalleen  
Atte Kemppaiselle, 27, viikoittainen kuntosaliharjoitus on sekä 

mielekästä liikuntaa että tärkeää yhteistä tekemistä. Kun on ensin yhdessä 
liikuttu rennosti fiiliksen mukaan, huipennetaan tapaaminen kahville. 

TEKSTI JA KUVAT: HEIDI LEHIKOINEN
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– Sosiaalisia meininkejä tässä myös vaalimme. Ei tämä ole 
pelkästään sitä, että käymme treenaamassa, vaikka toki pyö-
rätuolin käyttäjälle yläkropan kunnosta varmasti hyötyä on, 
Kemppainen sanoo vieressään hymyilevästä kaverista.

Hermanni Heikkinen oli vuonna 2017 mukana VAU:n Valt-
ti-ohjelmassa, jossa pyritään löytämään erityistä tukea tar-
vitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Valtti-ohjelman 
liikuntakokeilujen listalla kuntosaliharjoittelu oli viimeisenä 
vuorossa. Sitä ennen kokeilluksi tuli muita mukavia lajeja. 

–  Ampumaradalla käytiin ensimmäinen kokeilu, sitten oli 
koripallo, sähly ja frisbeegolf. Olihan ne kivoja. Ampuma-
radalla oli ihan parasta, kun sai tähdätä ja tauluun tuli rei-
kä. Kuntosalilla kävin ensimmäisen kerran fysioterapeutin 
kanssa, mutten säännöllisesti, Hermanni sanoo.

Ajatuksissa oli, että kuntosali olisi harrastus, jota Her-
mannin olisi melko helppoa alkaa itse harrastaa. Myös toi-
sella Valteista oli taustaa kuntosaliharjoitteluun. Kuntosali-
harjoittelu tuli yhteiseksi liikunnaksi Aten kannustuksesta. 
Saliohjelmaan he saivat vinkkejä Kajaanin ammattikorkea-
koulussa liikunnanohjaajiksi opiskelevilta Valteilta, jotka 
näyttivät hyviä liikevaihtoehtoja.

– Niistä muutaman nappasimme. Alussa teemme venytte-
lyt ja lämmittelyt, ja sitten liikkeitä sen mitä jaksaa, Atte sanoo.

Kuntosalivideosta apua muillekin
Hermannin äiti Pirjo Heikkinen on enemmän kuin tyyty-
väinen, että poika pääsi Valtti-ohjelmaan mukaan ja mie-
luisa harrastus löytyi. Hän kiittelee myös Aten aktiivisuut-
ta. Atte on muun muassa tehnyt Valttien kanssa yhteistyötä 
kuntosalivideon toteuttamisessa.

– Atte kuvasi kuntosalilla videon, jossa Valtit ohjasivat 
Hermannia tekemään liikkeet oikein. Valmis video käy hy-
väksi oppaaksi kenelle vain, joka lähtee Hermannin kanssa 
kuntosalille, Pirjo Heikkinen sanoo.

Hän lisää, että itse treenaamisen positiivisten fyysisten vai-
kutusten lisäksi sosiaalinen puoli ja arjen taidot ovat tärkeitä.

–  Hermanni saa samalla myös harjoitella arjessa tarvitse-
miaan taitoja, kuten tapaamisten sopimista avustajan kanssa, 

asioimista lippuluukulla ja kahvilassa, taksikyytien tilaamista. 
Poika itsenäistyy huimaa vauhtia, äiti kertoo iloisena.

Hermanni ja Atte tapasivat toisensa jo seitsemän vuotta sit-
ten Kuusanmäen palvelukeskuksessa, jossa Atte suoritti siviili-
palvelustaan. Virallisena henkilökohtaisena avustajana Atte on 
ollut Hermannille nyt keväästä 2016. Eikä kuntosalilla käymi-
nen ole huumorintajuisten kaverusten ainoa yhteinen juttu:

– Käymme myös bongaamassa junia, joskus olemme pit-
kiä tovejakin olleet rautatieasemalla, Atte kertoo ja Her-
manni innostuu näyttämään puhelimestaan junavideoita.

Hermannin ja Aten yhteinen kuntosaliharrastus on yksi 
esimerkki säännöllisestä omaehtoisesta liikkumismuodos-
ta, joka seuratoiminnan sijaan mahdollistuu vapaa-ajan 
avustajan avulla. Atte kannustaakin kaikkia löytämään 
oman liikuntaharrastuksensa vaikkapa kahdestaan avusta-
jan kanssa harrastettavaksi.

– Aina ei tiedä, mihin pystyy, jos ei joku tule rohkaise-
maan. Itse en ole ollut kilpailullinen persoona, ja täällä 
voimme rauhassa tehdä omia juttujamme, Atte sanoo.

Mikä Valtti-ohjelma?
Valtti-ohjelma alkoi pilottina vuonna 2016. Silloin testattiin 
mallia, jossa henkilökohtainen vammaisliikunnan konsultti 
tai ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana eri-
tyistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Kokemukset 
olivat rohkaisevia. Palautteen perusteella 54 % löysi harras-
tuksen ja 61 % lisäsi liikkumista. Lisäksi moni sai ideoita ja 
tukea harrastamiseen. Valtti-pilotti oli osa EU-rahoitteista 
SEDY-hanketta. Vuodesta 2017 eteenpäin Valtti-ohjelma on 
toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Kainuussa 
Valtti-ohjelmaa koordinoi Kainuun Liikunta, Valtti-ohjaajina 
toimivat Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja-
opiskelijat ja liikuntakokeiluissa tehdään yhteistyötä seuro-
jen ja kuntien kanssa. Kainuussa Valtissa on ollut vuosittain 
noin kymmenen lasta.

Seuraava valttihaku on auki 1.3.–30.4.2019..
Lisätietoja: https://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/valtti

 “Poika itsenäistyy 
huimaa vauhtia.
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Sokeain lasten tuki ry 
järjestää lomalta

tuntuvia lomia
Markus-sedän puurorahastona alkunsa saanut Sokeain lasten tuki ry

elävöittää näkövammaisten lasten perheiden arkea 
ja ohjaa usein siinä samalla myös liikuntaharrastusten pariin.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: MERJA RUKKO, RILLA AURA-KORPI

M
arkus Rautio, eli ko-
ko kansan Markus-setä 
sen aloitti. Markus-se-
dän lastentunti radios-
sa oli suomalaislapsi-

en suursuosikki ja sitä kuunneltiin into 
piukkana myös Helsingin sokeainkou-
lulla 1920–1950-luvuilla.

Markus-sedällä oli tapana käydä 
myös tapaamassa sokeainkoulun lap-
sia ja Markus-sedän puurorahastosta 
lähti liikkeelle näkövammaisten lasten 
kuntoutus-, harrastus- ja lomatoimin-
nan tukeminen. 

Sittemmin Markus-sedän puurora-
hasto jäi nimenä unholaan, sokeain-
koulu muutti vuonna 1972 Helsingistä 
Jyväskylään ja vuonna 1964 yhdistys-
rekisteriin lisätty Sokeain lasten tuki ry 
(ensin Helsingin sokeainkoulun oppi-
laiden tuki ry) on jatkanut toimintaan-
sa koululaitoksesta – ja Markus-sedäs-
tä – riippumattomana yhdistyksenä.

– Katsottiin, että sokeainkoulun oppi-
laiden sijaan tukea tarvitsivat erityisesti 
ne pienet lapset, jotka eivät vielä olleet 
tulleet koulun oppilaiksi, sillä siihen ai-
kaan näkövammaisten lasten kuntou-
tustoiminta oli 1960-luvulla vielä hyvin 
olematonta, kertoo Rilla Aura-Korpi 
Sokeain lasten tuki ry:n toiminnanjoh-
taja ja yhdistyksen historiikin laatija.

Yhteiskunta alkoi vuosikymmenten 
saatossa ja hyvinvointiyhteiskunnan ke-
hittyessä ottaa isompaa roolia näkö-
vammaisten lasten kuntoutuksesta ja 
valmistamisesta aikuiselämän haastei-
siin. Niinpä Sokeain lasten tuki ry:n toi-
mintakenttä on muuttunut. Tänä päi-

Rilla Aura-Korpi (vas.), Kaarlo Rukko ja Miika Honkanen Sokeain lasten tuki ry:n 
koiramaisella lomalla Ruissalossa kesällä 2018.
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vänä yhdistys järjestää lomatoimintaa 
näkövammaisten lasten perheille ja vuo-
situhannen alussa syntynyt Sokeain Las-
ten Tukisäätiö jakaa apurahoja näkö-
vammaisten lasten ja nuorten hyväksi.

Sokeain lasten tuki ry:n järjestämis-
sä lomissa on usein liikuntapainotus, 
ne voivat olla esimerkiksi laskettelu-, 
purjehdus- tai ratsastuslomia. Perheet, 
joissa on näkövammainen lapsi, voi-
vat hakea lomia, joille yleensä lähtee 
mukaan 2–3 perhettä. Lomissa saat-
taa olla pienet omakustannusosuudet 
matkoihin tai esimerkiksi hissilippuihin 
liittyen, mutta pääperiaate on, että viu-
lut maksaa ja ohjauksen järjestää Soke-
ain lasten tuki ry. Useimmiten lomilla 
on mukana myös toiminnanjohtaja Au-
ra-Korpi yhdessä toisen ohjaajan kans-
sa. He ovat mahdollistamassa perheen 
yhteistä toimintaa ja voivat vaikka val-
voa perheen pienimpiä lapsia muiden 
ollessa jonkin aktiviteetin parissa.

– Ajatuksena on ollut, että lomat oli-
sivat mahdollisimman pitkälle per-
heen omien toiveiden mukaisia, eli ei 
mitään tiukkoja aikatauluja. Erään per-
heen vanhemmat huokaisivatkin mi-
nulle loman jälkeen, että ensimmäistä 
kertaa tuntui siltä, että oltaisiin oltu lo-
malla. No, sehän tässä oli tarkoituskin, 

Aura-Korpi naurahtaa.
Aura-Korpi työskenteli Näkövam-

maisten liitossa lasten aluetyönteki-
jänä ja työnsä kautta hän päätyi en-
sin ohjaajaksi Sokeain lasten tuki ry:n 
lomareissuille ja vuodesta 2001 alka-
en myös yhdistyksen hallitukseen. Yh-
distyksen toiminnanjohtajana hän on 
työskennellyt nyt 12 vuotta.

Lomatoiminnan järjestämisen lisäk-
si Sokeain lasten tuki ry on ollut muka-
na järjestämässä mm. Lumilauantai-
laskettelutapahtumaa vuosittain VAU:n 
kanssa. Kehitysvammaisten Tukiliiton 
alaisen Malike-toiminnan kanssa yh-
teistyö on erittäin tiivistä jo lomatoimin-
taan tarvittavien liikunnan apuvälinei-
den osalta, mutta tänä vuonna Malike 
ja Sokeain lasten tuki ry järjestivät ensi 
kertaa myös yhteistyössä luontomatkan 
Hossan kansallispuistoon.

Rahoituksensa Sokeain lasten tuki ry 
saa siis vuonna 2001 perustetulta So-
keain lasten tukisäätiöltä, jonka vara-
puheenjohtajana Aura-Korpi toimii. 
Sokeain Lasten Tukisäätiön pääasiallis-
ta toimintaa on apurahojen jakaminen 
näkövammaisille lapsille ja nuorille.

– Apurahaa voi hakea melko lail-
la kaikkeen maan ja taivaan väliltä. To-
sin esimerkiksi lasten huoneen sisus-

tukseen ei myönnetty apurahaa, toteaa 
säätiön asiamies Juha Halme.

Apurahaa haetaan jonkin verran lii-
kunta- ja urheiluharrastuksiin. Halme 
mainitsee esimerkkeinä tandem-polku-
pyörät ja eri liikuntaharrastusten mak-
sut. Viime haussa meni läpi hakemus 
esimerkiksi jääkiekon kausimaksuun.

– Vuosien varrella on myönnetty 
apurahaa monelle nuorelle, joista on 
sittemmin tullut kansainvälisen tason 
näkövammaisurheilijoita. Saman tren-
din toivoisin jatkuvan. Liikuntaan ja ur-
heiluun liittyviä hakemuksia ei ole ikinä 
liikaa, toteaa Halme, joka toimii itsekin 
näkövammaisten urheilun kansainvä-
lisen kattojärjestön IBSA:n maalipallon 
alakomiteassa.

Apurahaa voi hakea milloin vain, 
mutta hakemukset käsitellään säätiön 
hallituksen kokouksissa kahdesti vuo-
dessa, loka- ja huhtikuussa.

– Siihen pyritään, että ensimmäistä 
kertaa hakiessa ei olisi omavastuuosuut-
ta. Jos hakee useamman kerran samaan 
tarkoitukseen, niin sitten siinä voi olla 
jonkinlainen omavastuu, Halme toteaa.

Lue lisää: www.sokeainlastentuki.com 
ja www.sokeainlastentukisaatio.fi

Leo rinteessä Vuokatin laskettelulomalla.Mette tulossa metsälenkiltä Huittisten ratsastuslomalla.
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Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

T
iesitkö, että snoukkaminen eli lumilautailu on 
mahdollista, vaikka sinulla olisikin haasteita esi-
merkiksi tasapainon hallinnassa, liikkumisessa 
tai näkemisessä? Lumilautailuun on kehitetty 
erilaisia apuvälineitä, joiden avulla voidaan tu-

kea ja helpottaa oppimista.
Lumilautailijat tarvitsevat apua ja tukea eri tavalla, osalle 

riittävät selkeä opetus ja tsemppaaminen, osa tarvitsee yk-
sinkertaisia välineitä päästäkseen alkuun, jotkut tarvitsevat 
apuvälineitä aina. Oppimisen tärkein elementti on laskijan 
oma motivaatio!

Kaikki Snoukkaa 
– Tukea soveltavan lumilautailun apuvälineistä

TEKSTI JA KUVAT: SUSANNA TERO

Avustusaisa
Avustusaisalla voidaan kontrolloida laskijan vauhtia ja 
avustaa käännöksen aloituksessa. Aisa kiepautetaan laski-
jan lantion ympäri ja laitetaan takana ristiin, avustajan veto 
aisoista on tasainen ja kevyt. Avustusaisojen käytöstä voi-
vat hyötyä kaikki lautailijat, joiden tasapaino riittää laudalla 
seisomiseen.

Apuliina
Apuliina voidaan kiinnittää joko lumilaudan kärkeen tai pe-
rään tarkoitukseen tehdyllä kiinnikkeellä tai tavallisella pu-
ristimella. Perään kiinnitetyllä liinalla voidaan kontrolloida 
laskijan vauhtia. Kärkeen kiinnitetyllä liinalla voidaan vauh-
tikontrollin lisäksi avustaa käännöksen aloituksessa vetä-
mällä kevyesti käännöksen puoleista liinasta. Liinojen käy-
töstä voivat hyötyä kaikki lautailijat, joiden tasapaino riittää 
laudalla seisomiseen.

Tukisukset
Tukisuksilla tasapainotetaan 
laskua ja ohjataan käännök-
sen aloitusta. Niitä voidaan 
käyttää joko molemmissa 
tai vain toisessa kädessä. 
Laskiessa paino on laudan 
päällä tai kanteilla, ei tuki-
suksen varassa. Tukisuksien 
käytöstä hyötyvät lautailijat, 
joilla on esimerkiksi lihasten 
heikkoutta jaloissa tai varta-
lon toispuoleinen halvaus.
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Sno-wing 
Sno-wing on kehikko, joka kiinnitetään lautailijan lantiol-
le tukivyöllä. Kehikko on melko painava, joten se soveltuu 
parhaiten aikuisille. Sillä tuetaan laskijan tasapainoa, aute-
taan liikkeelle sekä ohjataan käännöksen aloituksessa. Sno-
wing soveltuu esimerkiksi lautailijoille, joilla on hahmotta-
misen, ymmärtämisen tai näkemisen haasteita. Välinettä 
voidaan avustaa joko laudalla tai suksilla.

Riderbar
Riderbar on lumilautaan kiinnitettävä tukikehikko, joka aut-
taa laskijaa tasapainon hallinnassa ja laudan ohjaamisessa. 
Raiderbar sopii erityisesti laskijoille, joilla on alavartalon li-
hasten ja hallinnan heikkous tai hahmottamisen, ymmärtä-
misen tai näkemisen haasteita. Raiderbarilla pääsee aitoon 
lautailun tunnelmaan jo ensimmäisellä lautailukerralla. Se 
soveltuu useimmille lapsille (n. 50 kg asti), jotka pystyvät 
seisomaan tuettuna. Avustaja tukee laskemista ohjauskah-
vasta suksilla. 

Twinrider
Lumilautailukelkka Twinrider mahdollistaa lumilautailun 
yksin tai avustajan kanssa. Laskija ohjaa lautaa painon siir-
ron avulla sekä tukikahvoja työntämällä ja vetämällä eli 
lautaa kiertämällä. Twinrider soveltuu esimerkiksi pyörä-
tuolia liikkumisessa käyttäville laskijoille, joilla on hyvä istu-
matasapaino ja kohtuullinen käsien työntö- ja vetovoima. 
Otetta kahvoista voidaan tukea hemihanskojen avulla.

Kypäräpuhelimet
Kypäräpuhelimet helpottavat erityisesti näkövammaisil-
la lautailijoilla opaslaskijan ohjeiden kuulemista. Ne myös 
säästävät opaslaskijan ääntä ja ovat tärkeä turvallisuusteki-
jä, sillä opaslaskijan ohjeet voivat kadota rinteessä tuuleen 
ja muihin meluääniin. Kypäräpuhelimien käytöstä voivat 
hyötyä myös lautailijat, joilla on keskittymisen ja hahmot-
tamisen haasteita.

Apuvälineiden kanssa lumilautailua aloitteleville laskijoil-
le suositeltavin hissi on mattohissi. Avustajalla tulee olla hy-
vät laskettelutaidot ja rinteessä suoritettu perehtyneisyys 
apuvälineisiin.
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E
nsikertalaisten joukkoon 
kuuluivat 13-vuotias ve-
teliläinen Elmeri Siirilä ja 
15-vuotias huittislainen Sa-
muel Jalo.

Elmeri on harrastanut mm. uintia 
ja hiihtoa. Kilpaillutkin hän on kaikil-
le lapsille suunnatuissa kisoissa, mut-
ta Jyväskylässä oli ensimmäinen ker-
ta vammaisurheilukisoissa. Elmeri piti 
kuulantyöntöä mukavimpana lajina Ju-
nior Games -kisojen valikoimasta, vaik-
ka yleisurheilu ei ainakaan tässä hetkes-
sä niin suuresti sytyttänytkään. Nuoren 
miehen arjessa kun on niin paljon mui-
takin kiinnostuksen kohteita:

– Soitan sähkökitaraa ja rumpuja ja 

Näyttelijä Huittisista 
ja rokkimies Vetelistä 
kisasivat Junior Games 
-syyskisoissa
Jyväskylän Hipposhallissa marraskuun viimeisenä keskiviikkona järjestetyissä 
Junior Games -syyskisoissa viiletti reilut 250 lasta ja nuorta, osa jo monen 
osallistumiskerran Junior Games -konkareita, osa ensikertalaisia. 

Junior Games 
-kevätkisat 
Kuortaneella
Junior Games -kevätkisat järjeste-
tään 10.–11.4.2019 Kuortaneen Ur-
heiluopistolla. Lajeina kaksipäiväi-
sissä kevätkisoissa ovat maalipallo, 
uinti, boccia, keilailu, salibandy ja 
puhallustikka. Kisoihin voi osallistua 
joko molempina päivinä tai valita 
vain toisen päivän. Keskiviikkona 
10.4. pelataan maalipallo- ja saliban-
dyturnaukset sekä boccian vaikea-
vammaisten luokka. Torstaina 11.4. 
käydään aamupäivällä uintikilpailut 
ja pelataan boccian lievempivam-
maisten luokka. Keilailussa ja puhal-
lustikassa kisasuorituksen voi tehdä 
kumpana päivänä tahansa.

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

Elmeri Siirilä ja Samuel Jalo.

Info

laulan, Elmeri kertoi.
– Suosikkimusiikkiani on Queen. 

Parhaat biisit ovat Bohemian Rhapso-
dy ja Show must go on, hän jatkoi. 

Myös kesällä Tuusulasta Huittisiin 
muuttanut Samuel Jalo on kulttuuri-
miehiä. Hän nimittäin aloitti uudessa 
kotikaupungissaan teatterikerhossa.

– Se on ihan tavallinen teatteriker-
ho, siellä ei ole muita kehitysvammai-
sia. Ensi keväänä meillä on esitys, Sa-
muel sanoo.

Samuel on myös erittäin urheilullinen 
nuorukainen. Yleisurheilussa hän edus-
taa Lauttakylän Lujaa. Samuelin suosik-
kilajit ovat pikajuoksu ja pituushyppy.

– Lisäksi harrastan eläintenhoitoa. 

Käyn Huittisissa Rekikosken tallilla hoi-
tamassa kotieläimiä, Samuel toteaa.

Vammaisille ja erityistä tukea tar-
vitseville lapsille ja nuorille suunna-
tuissa Junior Games -syyskisoissa la-
jeina olivat yleisurheilun kolmiottelu, 
sukkulaviesti ja sokkopingis. Syyskisat 
järjestetään joka vuosi marraskuun 
viimeisenä keskiviikkona Jyväskylän 
Hipposhallilla..
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Lumitapahtumat ovat matalan kynnyksen soveltavan alp-
pihiihdon ja lumilautailun kokeilutapahtumia, joihin voivat 
osallistua niin lapset perheineen kuin aikuislaskijatkin. Lu-
mitapahtumissa vammaisilla ja erityistä tukea tarvitsevilla 
on mahdollisuus osallistua kelkka- tai pystylaskettelun tai 
lumilautailun opetukseen yhdessä oman avustajan kanssa.

Ilmoittaudu tapahtumiin mukaan osoitteessa www.vam-
maisurheilu.fi. Etukäteen ilmoittautuneilla laskijoilla on 
mahdollisuus osallistua opetukseen. Paikkoja on rajoitetus-
ti ja opetuksen hinta on 20 euroa / laskija sisältäen välineet. 
Osallistuminen ei sisällä vakuutusta.

Lumitapahtumat 2019
Sunnuntai 20.1. Sappee, Pälkäne
Kaikki Snoukkaa -lumilautailutapahtuma 
(Huom! Mahdollisuus myös alppihiihto-opetukseen) 
Lisätiedot: annu.sputnik@gmail.com

Lauantai 26.1. FreeSki, Ruokolahti
Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
Lisätiedot: riitta.pellinen@imatra.fi

Sunnuntai 10.2. Vuokatinrinteet, Vuokatti
Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
Lisätiedot: hiihtokoulu@vuokatinrinteet.fi

Lauantai 23.3. Sport Resort Ylläs, Kolari
Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
Lisätiedot: jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi

Lumitapahtumissa pääsee laskemaan 
matalalla kynnyksellä

Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Pyhällä 28.–31. maaliskuuta 2019 järjestettävä Kaikki Snouk-
kaa -leiri on suunnattu kaikenikäisille soveltavan lumilautai-
lun harrastajille, joilla on lumilautailun perustaidot hallus-
sa. Tämä tarkoittaa käännöksiä ja jarruttamista lumilaudalla 
sekä tuoli- ja ankkurihissin käyttöä. Leirillä kartutetaan lasku-
taitoja innostavassa seurassa, osaavien ohjaajien kanssa.
Leiriläiset pääsevät aitiopaikalle seuraamaan maailman 
parhaiden paralumilautailijoiden harjoituksia ja kisasuori-
tuksia sekä kannustamaan suomalaisia ja tapaamaan ido-
leitaan. Paralumilautailun MM-kilpailut järjestetään Pyhällä 
26.–31.3.2019.
Alustava ohjelma:
• to 28.3. Saapuminen ja yhteistä ilta-aktiviteettia
• pe 29.3. Laskemista ja yhteistä ilta-aktiviteettia
• la 30.3. Laskemista ja yhteistä ilta-aktiviteettia
• su 31.3. Laskemista, kisojen seuraamista ja kotiin lähtö
Majoittuminen jaetuissa Ski-Inn 6 hlö:n huoneistohotelleis-
sa, aivan rinteiden tuntumassa. Valitettavasti majoitukset 

eivät ole täysin esteettömiä. Mikäli käytät apuvälinettä liik-
kumisessa, ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten majoi-
tus soveltuu.
Alustavat leirihinnat:
• 6–11v. 208 €
• 12–17v. 226 €
• 18v. ja vanhemmat 239 €
• Avustaja 156 €
Hinnat sisältävät: majoutus to-su; lounas pe, la, su; päi-
vällinen to, pe, la; hissilippu pe-su. Avustaja saa hissilipun 
veloituksetta.
Alle 12-vuotiaan tulee majoittua huoltajan kanssa ja alle 
kouluikäisellä lapsella tulee olla huoltaja tai vähintään täysi-
ikäinen avustaja mukana ohjatussa toiminnassa (mm. tuoli-
hissinousuja ja vessareissuja varten).
Osallistuja huolehtii omasta vakuutusturvastaan.
Ilmoittautumiset 28.1. mennessä ja lisätiedot: 
https://kaikkisnoukkaa.com/kaikki-snoukkaa-leiri/

Lisäksi lauantaina 2.2. Sokeain lasten tuki ry järjestää Sasta-
malan Ellivuorella alppihiihdon ja lumilautailun Suksille-ko-
keilutapahtuman, joka on suunnattu vain näkövammaisten 
lasten perheille. Lisätiedot: Rilla Aura-Korpi, rilla@sokeain-
lastentuki.com

Lumitapahtumissa saa myös opastusta siihen, kuinka rin-
teessä voi laskea erityistä tukea tarvitsevan laskijan kans-
sa. Näin lumilajeista voi löytyä perheelle yhteinen harrastus! 
Laskettelun opetuksesta vastaavat soveltavan alppihiihdon 
ohjaajat ja opetuksessa hyödynnetään soveltavan alppihiih-
don ja lumilautailun välineistöä. 

Lumitapahtumat järjestetään yhteistyössä Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:n, Malikkeen, SOLIA:n, Sokeain 
lasten tuki ry:n, Suomen Hiihdonopettajat ry:n, laskettelukes-
kusten sekä paikallisten toimijoiden kesken.

Lisätiedot Lumitapahtumista: VAU, lasten ja nuorten 
liikunnan suunnittelija Nina Peltonen, puh. 050 400 1532, 
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

Soveltavan lumilautailun 
kaikki snoukkaa -leiri
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L
ahden ammattikorkeakoulun (LAMK), Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n sekä Metsähal-
lituksen Luontopalveluiden toteuttama, syksyllä 
startannut Luonto kaikille -hanke (2018–2020) 
ei ole esteettömyyshanke sanan varsinaisessa 

merkityksessä.
– Tämä ei ole esteettömyysrakentamiseen liittyvä hanke, 

siihen on hankerahoituksessa varattu nolla euroa. Jos luon-
toliikuntakohteiden esteettömyyteen liittyviä parannuksia 
syntyy hankkeen puitteissa, niin ne tapahtuvat ihan nor-
maalien Metsähallituksen uudistamisprosessien yhteydes-
sä, tähdentää LUKA-hankkeen projektipäällikkö Petri Ris-
sanen VAU:sta.

Esteettömyyden sijaan LUKA-hankkeessa on kysymys saa-
vutettavuudesta. Eli sen sijaan, että pyrittäisiin saamaan li-
sää kaikki esteettömyyskriteerit täyttäviä yksittäisiä reittejä ja 
kohteita metsiin tai vesistöjen äärelle, yritetään tuottaa pal-
velukokonaisuuksia, joissa fasiliteetit mahdollistavat yli yön 
kestävien retkien tekemisen toimintakyvystä riippumatta.

– Tuskin kukaan ajattelee, että metsässä kulkemisen pi-
täisi olla yhtä helppoa kuin kaupungin kadulla kulkeminen. 
Luontoliikunnalta haetaan nimenomaan alkukantaisuutta, 
sitä että kotiin palatessa haistaan savulta ja olo on vähän 
voipunut. Ei se vaadi sitä, että täytyy olla joka paikkaan 2,5 
metrin levyiset pitkospuut, vaan enemmänkin sitä, että tie-
tää etukäteen, ettei siellä tule kilometrin päässä jo stoppia, 
josta ei enää pääse eteenpäin, Rissanen maalaillee.

– Uskon vahvasti, että luonto on täynnä mahdollisuuksia 
myös erityisryhmiin kuuluville henkilöille. Jopa enemmän 
kuin rakennettu ympäristö. Niitä mahdollisuuksia vain pi-
tää osata hyödyntää. Se vaatii hieman ennakkotyötä ja vies-
tintää reittikuvauksista, eli esimerkiksi suositellaanko jolle-
kin reitille avustajan mukaan ottamista tai jotain liikunnan 
apuvälinettä, hän jatkaa.

Rissanen painottaa, että koko esteettömän luontoliikunnan 
ajatusmallia pitäisi laajentaa. Luonnossa retkeily ja kalastus-
reissut ovat monesta eri palasesta koostuvia kokonaisuuksia. 
Niihin liittyvät paitsi itse reitit ja vaikkapa esteettömät laiturit, 
myös wc-tilat, majoituspaikat sekä ruoka- ja vesihuolto. 

– Eli etsitään tästä meidän laaja-alaisesta saavutettavuus-
näkökulmasta katsoen ihan normaaleja retkeily- ja melon-

LUKA-hanke
vapauttaa luontoliikunnan 

hyödyntämätöntä potentiaalia
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: MARKUS KUOPPALA

taväyliä sekä kalastuspaikkoja ja niiden yhteydessä olevia 
fasiliteetteja, kuten mökkejä ja laavuja. Ja sitten katsotaan, 
saadaanko niistä joko sellaisenaan tai pienillä muutostöillä 
kokonaisuuksia, joissa erityisryhmiin kuuluvat henkilöt voi-
vat tehdä yön yli kestäviä retkiä.

Avainasemassa on tämän kokonaisuuden paketointi ja 
siihen liittyvä viestintä. Toisin sanoen erityisryhmille sovel-
tuvien luontoliikuntamahdollisuuksien konseptointi, jota 
LUKA-hankkeessa lähdetään tekemään yhdessä luonto-
matkailualan palveluntarjoajien kanssa.

LUKA-hankkeen projektipäällikkö Petri Rissanen (keskellä) on 
taustaltaan fysioterapeutti ja koulutettu eräopas. Hän työs-
kenteli 90-luvulla myös Suomen Invalidien Urheiluliitossa.

Katsaus kunto- ja harrasteliikunnan ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoihin.

Kuntoillen



49

LUKA-hankkeen parhaillaan meneillään olevassa ensim-
mäisessä vaiheessa kartoitetaan olemassa olevien reittien 
soveltuvuus erityisryhmien tarpeisiin. LUKA-hankkeen toi-
minta-alueena ovat Päijät- ja Kanta-Hämeen maakunnat 
siten, että Päijänteen alueella keskitytään kalastuspalve-
luihin ja Kanta-Hämeessä Evon retkeilyalueella sekä Tor-
ronsuon ja Liesjärven kansallispuistoissa enemmän met-
sässä retkeilyyn.

– Olimme marraskuussa Hartolassa Tainionvirran Ekon-
koskella. Siellä on yksi esteetön laituri, mutta sen yhtey-
dessä ei ole mitään, ei tulipaikkaa tai vessaa, jotka olisivat 
saavutettavia. No, jos mietitään pyörätuolissa olevaa kalas-
tajaa, niin kuinka motivoivaa se on matkustaa sinne yhdelle 
laiturille kalastamaan, etenkin jos juuri sinä päivänä sen lai-
turin kohdalla ei kala syö, Rissanen kysyy.

– Nyt Hartola on uudistamassa Tainionvirran alueen fasi-
liteetteja ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että sinne saatai-
siin useampia esteettömiä laitureita ja vähän mietittäisiin 
sitä kokonaisuutta siltä kannalta, että se on saavutettava. 
Sillä lailla paikasta saisi houkuttelevamman myös erityis-
ryhmiin kuuluvien näkökulmasta ja he voisivat viipyä siellä 
pidempään. Se tietää uutta asiakaskuntaa myös alueen pal-
veluntarjoajille, joten kaikki voittavat, Rissanen sanoo.

LUKA-hankkeen voi jakaa karkeasti neljään vaiheeseen. 
Nyt käynnissä olevan kartoitusvaiheen jälkeen on vuorossa 
palveluntarjoajien kouluttaminen ja palvelukokonaisuuksi-
en rakentaminen. Sitten palvelukonseptit pilotoidaan käyt-
täjille ja lopuksi on vuorossa viestintäosuus; tiedot saa-
vutettavista kohteista ja palvelukokonaisuuksista täytyy 
saada kuluttajien saataville..

Päijänteen maisemia Asikkalan Vääksyssä. 

Kuntoillen Kuntoillen

LUKA-hankkeen 
käynnistysseminaari 
Pajulahdessa 13.3.
Luonto kaikille -hankkeen käynnistysseminaari järjes-
tetään keskiviikkona 13. maaliskuuta 2019 Lahden 
Liikuntakeskus Pajulahdessa klo 9.00–16.00. Seminaa-
rissa saatetaan yhteen saavutettavien luontoliikun-
tapalvelujen kohderyhmä, luontoliikunta-alan orga-
nisaatiot, eri luontoliikuntahankkeiden toimijat sekä 
luontomatkailun palveluntarjoajat.

Lisätiedot: VAU, Petri Rissanen, puh. 050 555 0345, 
petri.rissanen@vammaisurheilu.fi ja 
www.vammaisurheilu.fi
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Vuonna 2018 Pajulahdessa järjestettiin ensimmäinen naisten 
ja tyttöjen liikuntaan keskittyvä KokoNAIS-seminaari, ja nyt se 
tulee uudestaan! Pajulahdessa 8.–9. maaliskuuta 2019 jär-
jestettävä seminaari on suunnattu niille, joiden mielestä lii-
kunnan ja urheilun miesvaltaiseen maailmaan tarvitaan lisää 
moniarvoisuutta ja tilaa naisille erilaisissa rooleissa.

Seminaaripäivät koostuvat kolmesta osasta: 
1) Unelmien liikuntapäivä perjantaina 8.3. 
klo 15.00–17.00
– Tutustutaan liikun-
tamuotoihin, kuten 
paracheerleadingiin, 
crossfitiin, pilatek-
seen, nyrkkeilyyn ja 
tanssin pyörteisiin. 
Ohjaksissa Liikunta-
keskus Pajulahden 
liikuntaneuvojaopis-
kelijat ja alan am-
mattilaiset.
2) Ohjelmallinen 
illanvietto perjan-
taina 8.3. klo 19.00–
22.00
3) KokoNAIS-semi-
naari lauantaina 
9.3. klo 10.00–16.30

–  Aiheita liikun-
nasta, naiseudesta 
ja yhdenvertaisuu-
desta. Puheenvuo-
rojen alustajina on 
vammaisia naisia lii-

KokoNAIS-seminaari Pajulahdessa 8.–9.3.
kunnan ja urheilun kentältä ja kentän laidalta.

Tapahtumassa on yleisavustajia.
Hinta: Koko seminaari pe-la 100 e/hlö (2hh). Hinta sisäl-

tää ohjelman, ohjelman mukaiset ruokailut ja majoituksen 
esteettömissä kahden hengen huoneissa.

Lisätiedot: Virpi Remahl, virpi.remahl@pajulahti.com, 
puh. 044 7755 350 ja 
https://pajulahti.com/kokonais-seminaari2019

Lasten liikunnan Valtti-seminaari 25.1. Helsingissä 

Valtin kanssa liikkujaksi -hankkeen väliseminaari järjeste-
tään perjantaina 25. tammikuuta 2019 klo 10.00 –15.00 
Helsingin Kiasmassa ja avaintoimijoiden palauteseminaari 
lauantaina 26. tammikuuta Helsingin Sokos Hotel Presi-
dentissä.

Valtti-ohjelma käynnistyi EU:n tukemana pilottina vuon-
na 2016. Ohjelman tavoitteena on löytää vammaisille lapsil-
le ja nuorille liikunnallinen harrastus. Apuna toimii henkilö-
kohtainen ohjaaja eli Valtti. Vuodesta 2017 alkaen ohjelmaa 
on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana val-
takunnallisena liikunnallisen elämäntavan kehittämishank-
keena. Kolmen vuoden aikana ohjelman on suorittanut 
lähes 800 lasta ja nuorta, Valttina on toiminut liki 1000 opis-
kelijaa tai vapaaehtoista ja yhteistyössä on ollut mukana lä-
hes 30 oppilaitosta.  

 Valtin kanssa liikkujaksi -hanke (2017–2019) kaartuu koh-
ti loppusuoraa. On välitilinpäätöksen aika. Löytyikö harras-

tus? Lisääntyikö liike? Mikä lasten harrastuskentillä toimii ja 
mihin tarvitaan paikkausliikkeitä? Perjantain tilaisuudessa 
kuullaan ajatuksia harrastamisesta lapsilta ja nuorilta, van-
hemmilta, valmentajilta, Valteilta, kuntien erityisliikunnan-
ohjaajilta ja opettajilta.

Perjantain seminaari järjestetään Kiasman Seminaari-ti-
lassa, joka on esteetön ja varustettu induktiosilmukalla. Ti-
laisuus on maksuton. Tutustu ohjelmaan osoitteessa vam-
maisurheilu.fi ja ilmoittaudu mukaan! Mukaan mahtuu 
korkeintaan 60 henkilöä.

Perjantain Valtti-seminaarin jälkeen ohjelma jatkuu lau-
antaina 26.1. avaintoimijoiden vuoden 2018 palautesemi-
naarilla, joka on avoin myös muulle yleisölle. Voit ilmoittau-
tua joko molempiin päiviin tai vain toiseen päivään. 

Lisätiedot: nina.peltonen@vammaisurheilu.fi 
puh. 050 400 1532
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Svenska sidorLyhyesti

Dysmeli, det vill säga medfödda skador 
på extremiteter, har för Ritva Nikkilä 
varit en egenskap bland andra, inte nå-
got som har varit avgörande för hen-
nes liv. Viljestyrka har däremot varit det 
som med fog kan anses vara en faktor 
som bestämt livet för guldmedaljören i 
de paralympiska spelen i Soul.

Nikkilä föddes år 1961 i en småbru-
karfamilj i Savitaipale i Södra Karelen. 
Nikkilä har medfödda missbildningar 
i sina extremiteter. På hennes båda 
händer är två fingrar sammanvuxna 
och hennes högra ben är mycket kor-
tare än det vänstra, saknar nästan helt 
och hållet lårparti.

Som barn i en lantgård fick Nikkilä 
ända sedan liten flicka vänja sig vid 

Motionsförbudet brändes upp 
i vedspisen och paralympiskt 
guld uppnåddes

att klara sig själv och delta i arbetet på 
gården.

– Jag har alltid haft en mycket stark 
vilja att klara av nästan allting på egen 
hand. Tack vare min egen viljestyrka 
har jag som barn följt efter mina brö-
der, hoppat från strandstenar i vattnet, 
deltagit i dyktävlingar och lärt mig till-
sammans med andra att simma i hem-
viken redan före skolåldern. I vattnet 
var jag nästan lika bra som mina brö-
der och barnen i grannskapet.

– Tvärtemot vad läkaren på Barnkli-
niken rekommenderade beslöt min 
pappa att jag skulle börja i samma by-
skola som mina bröder och inte i spe-
cialskolan i Brunakärr i Helsingfors.

Nikkilä berömmer sina medvetna lä-

rare och nämner att hon inte nämn-
värt blivit mobbad. Hon ville och kun-
de också delta i det mesta som de 
andra eleverna gjorde.

– Efter att jag som nioåring varit med 
om en skidolycka hemma skrev min lä-
kare ett intyg som befriade mig från 
skolgymnastiken, men jag förbjöd min 
mamma att ge intyget till min lärare 
och lappen brändes upp i vedspisen.

För Nikkilä har vattnet ända sedan 
barn varit ett nära element. Hon har 
både förmåga och viljestyrka till att trä-
na hårt. Hon representerade Finland i 
simning vid två paralympiska spel, Soul 
1988 och Barcelona 1992 och vann 
sammanlagt fyra paralympiska medal-
jer: ett guld, två silver och ett brons.

– Efter min paralympiska seger i Soul 
startade den lokala idrottsföreningen 
en penninginsamling och som resultat 
fick jag cirka 30 000 mark och kommu-
nen deltog i insamlingen med en sum-
ma som motsvarade en tomt för ett eg-
nahemshus. Det roar mig fortfarande 
att jag i några års tid var en lokal kän-
dis på min hemort. Kommundirektö-
ren och ordföranden för kommunsty-
relsen tog tillsammans med min familj 
emot mig på flygplatsen. Före de näs-
ta paralympiska spelen gjordes det till 
och med en tv-dokumentär om mig.

Under det här årtiondet har lymfkör-
telcancer överskuggat Nikkiläs liv och 
fått henne att på nytt fundera på vad 
som är viktigt i livet.

– Tillfrisknandet från cancern har 
varit en lång process och den har på-
verkat min inställning till hela livet. Jag 
har förändrats från att vara en ratio-
nell person till att bli en mycket käns-
losam person och känslan av tacksam-
het är stor. Trots det har lidandet inte 
förädlat mig till en bättre människa, 
jag är mycket mer självisk nu än innan 
jag insjuknade. Cancer och att lida av 
cancer upphör inte med vård. För mig 
kommer den i alla fall mycket nära 
inpå livet inför varje kontrollbesök..
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Finland strävade efter att uppnå en 
plats i B-gruppen i VM-tävlingarna i 
kälkhockey då landet stod värd för C-
gruppens tävlingar i Vierumäki idrotts-
institut i november. I den avgörande 
matchen förlorade Finland ändå mot 
Kina med siffrorna 0–5 och måste vän-
ta på ett nytt försök till C-gruppens 
tävlingar 2020.

Trots klara förlustsiffror har Fin-
lands lag ingen orsak att skämmas för 
sina insatser eftersom motståndet på 
torsdag var mycket hårt. I Kina satsar 
man starkt på alla vintergrenar efter-
som de olympiska vinterspelen och 
paralympiska spelen i Peking 2022 
närmar sig.

– Vi satsade hårt, men våra mot-
ståndares skicklighet var så pass stor 
att vi nu inte kunde göra bättre ifrån 
oss. Kina tycks ha sitt paralympiska lag 
klart, konstaterade Finlands målvakt 
Timo Karko.

Karko valdes till Finlands bästa spela-
re i Kina-matchen och till turneringens 
bästa målvakt. Helsingforsaren gjorde 
flera ypperliga pareringar mot Kina.

– För en tid sedan mot Norge fick 
jag parera 79 gånger, nu blev det bara 
ett trettiotal, så det här var tämligen 
lätt. Nå, kanske inte riktigt; kinesernas 
skott avfyrades hårt och snabbt. Som 
målvakt är man tvungen att jobba på 
en hel del när man möter proffsiga 
skyttar, konstaterade Karko.

– Utvecklingen av vårt lag har varit 
stor om man jämför med C-gruppens 
tidigare tävlingar för två år sedan. Jag 
tror att det nu är tid för gänget att sti-
ga till B-gruppen, bara vi kommer åt att 
försöka igen nästa gång, fortsatte han.

För Kinas del kommer B-gruppen 
bara att vara ett språngbräde mot A-
gruppen och världstoppen. Lagets rys-

Kina grusade Finlands 
förhoppningar om 
framgångar i Vierumäki

ke tränar Nikolay Sharshukov verka-
de tidigare som tränare för ett ryskt 
serielag tills han för drygt ett år se-
dan kontaktades av Kina. Nu har han i 
ett års tid aktivt jobbat med Kinas lag. 
Spelarna var totala noviser när Shars-
hukov inledde sitt arbete.

– Jag har inte varit hemma på hela 
tolv månader. Laget tränar sex till sju 
gånger i veckan och två till tre gånger 
per dag, berättade Sharshukov.

Motsvarande siffror är utopi för Fin-
lands landslagsspelare. De flesta av 

landslagsspelarna tränar i Riihimäki 
och representerar den lokala fören-
ingen Kiekko-Nikkarit. Regelbunden 
kälkhockeyverksamhet finns också i 
Åbo, Jyväskylä och Uleåborg.

– Det är positivt att vi också har fått 
juniorverksamhet. Kanske vi de när-
maste åren kan få till stånd en natio-
nell serie. Med tre till fem års perspek-
tiv är det helt realistiskt. Den vägen 
kan vi sedan också få ett starkt lands-
lag, konstaterade Lasse Pakarinen, 
försvarare i det finska laget..
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Naisten jalkapallomaajoukkueen pelaajat Olga Ahtinen (vas.) ja Tinja-Riikka Korpela kävivät tsemppaamassa naisten Unified-jal-
kapallojoukkueen Sanna Forsströmiä ja Emilia Aherikkoa matkalla kohti maaliskuussa Abu Dhabissa järjestettäviä Special Olym-
pics -kesämaailmankisoja. Kuvaukset olivat osa #SamassaJengissä -kampanjaa.
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Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry
Valimotie 10, 4. krs., 
00380 Helsinki
www.vammaisurheilu.fi

Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

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

HALLINTO, TALOUS JA JÄRJESTÖTOIMINTA

Sari Männikkö
toimistoassistentti
puh. 044 752 9360
sari.mannikko@
vammaisurheilu.fi
- toimistoasiat

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

Jukka Parviainen
apuvälineneuvoja, 
puh. 045 677 0516, 
jukka.parviainen@
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

TUTKIMUS JA KEHITYS

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

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

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

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

LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA

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

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

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

Petri Rissanen
projektipäällikkö
puh. 050 555 0345
petri.rissanen@
vammaisurheilu.fi
- Luonto kaikille -hanke

Tuomas Törrönen
valmennuspäällikkö
puh. 050 408 6152, 
tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi
- lajiliittointegraatio
- urheiluakatemiat
- boccia
- CP-jalkapallo
- pyörätuolirugby
- voimanosto

Timo Pelkonen
lajipäällikkö
puh. 050 596 5015
timo.pelkonen@
vammaisurheilu.fi
- tiiminvetäjä
- Pajulahti Games
- maalipallo
- sähköpyörätuolisalibandy 

Petri Räbinä
lajipäällikkö
puh. 050 596 5014,
petri.rabina@
vammaisurheilu.fi
- elinsiirron saaneiden urheilu
- ampumaurheilu
- kelkkajääkiekko
- shakki
- sokkopingis

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU

Jukka Lahti
lajipäällikkö
puh. 045 139 7373
jukka.lahti@
vammaisurheilu.fi
- Special Olympics -toiminta
- INAS-toiminta
- Down-urheilijoiden 
  kv. urheilutoiminta
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KILPAILUKUTSUJA

BILJARDI
KEHITYSVAMMAISTEN BILJARDIN SM-KISAT
Kehitysvammaisten biljardin SM-kisat järjestetään torstaina 
5. helmikuuta 2019 Helsingissä, Ritz-biljardissa 
(Eteläinen Hesperiankatu 22). Lajina on 8-pallo.
Sarjat
• Naiset (enintään 12 osallistujaa)
• Miehet (enintään 48 osallistujaa)
Osallistumismaksu: 7 euroa.
Ilmoittautumiset 11.1. mennessä: pekka.leisti@gmail.com

BOCCIA
VIII LAPPI-BOCCIA (PARI)
Lapin Eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimen VIII Lappi-
Boccia -parikilpailun sunnuntaina 13. tammikuuta 2019 
klo 9.00 alkaen Raumalla, Lapin liikuntahallilla (Kirkkotie 6).
Sarjat: naiset ja yleinen.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan 
Lapin Eläkkeensaajien bocciatilille FI8552140020013182.
Ilmoittautumiset 6.1. mennessä: Marko Ylikleemola: 
Koivulankatu 16, 26200 Rauma tai sähköpostilla 
markoyk@gmail.com
Lisätiedot: Marko Ylikleemola, puh. 045 126 5974
Kilpailupaikalla puffetti ja arpajaiset. Omat pallot mukaan.

I LUVIA-BOCCIA (PARI)
Eurajoen Eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimet 
Luvia-boccia -parikilpailut lauantaina 26. tammikuuta 2019 
klo 9.00 alkaen Luvian yhtenäiskoulun liikuntasalissa 
(Luvian kirkkotie 18).
Sarjat: Naiset ja yleinen.
Osanottomaksu 18 euroa/pari maksetaan Eurajoen 
Eläkkeensaajien bocciajaoston tilille FI86 4450 0010 0733 74 
tai kilpailupaikalla.
Ilmoittautumiset 24.1. mennessä: Raimo Järvi 
puh. 0400 816 509 tai raimo.jarvi@eurajokinetti.fi
Kilpailupaikalla makkaraa, voileipää, pullaa, kahvia ja 
arpajaiset.
Omat pallot ja mittatikut mukaan.

X YSTÄVÄ-BOCCIA (PARI, JOUKKUE)
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää kaikille avoimet kymme-
nennet Ystävä-Boccia -kilpailut lauantaina 16. helmikuuta 
2019 klo 9.00 alkaen Vilppulan urheilutalolla (Hopunmäentie 
15, Vilppula )
Sarjat: Joukkue- ja parikilpailu. Pelaajat arpovat itsensä joko 
joukkue- tai parikilpailuun paikan päällä ennen kilpailua. 
Arvonta alkaa klo 8.15. Luokitelluilla pelaajilla hyvityspisteet 
käytössä.
Osallistumismaksu: 10 euroa/henkilö, maksetaan etukäteen 
yhdistyksen tilille FI58 5521 0720 0858 43
Ilmoittautumiset 11.2. mennessä: Risto Lepistö: 
risto.lepisto@phpoint.fi, puh. 050 354 2831.
Keittolounas, Vilppulan Tähden kahvio. Arpajaiset.
Omat pallot mukaan. 

HIIHTO
PARA HIIHTO CUP, OSAKILPAILUT 2–4
Para Hiihto Cup on uusi maastohiihdon kilpailusarja para- 
eli vammaishiihtäjille. Talvella 2018–2019 sarjassa on neljä 
osakilpailua (8.12. Jyväskylä, 30.12. Imatra, 9.2. Pihtipudas ja 
16.3. Lahti), joista viimeisen päätteeksi jaetaan parahiihdon 
SM-mitalit. Para Hiihto Cupin kisat järjestetään kansallisten 
tai piirikunnallisten kilpailujen yhteydessä.
Para Hiihto Cupin toinen osakilpailu järjestetään sunnuntaina 

30. joulukuuta 2018 Imatralla Imatran Urheilijoiden järjestä-
mien uudenvuoden hiihtojen yhteydessä. Kolmas osakilpailu 
järjestetään lauantaina 9. helmikuuta 2019 Pihtiputaalla Pih-
tiputaan Tuiskun järjestämien piirikunnallisten kilpailujen yh-
teydessä. Neljäs ja viimeinen osakilpailu järjestetään sunnun-
taina 16. maaliskuuta 2019 Lahdessa Lahden Hiihtoseuran 
järjestämien kansallisten hiihtojen yhteydessä.
Sarjat: Miehet, Naiset, M20, N20, M50 ja N50.
Luokat: Liikuntavammaiset pystyhiihtäjät, Liikuntavammaiset 
kelkkahiihtäjät, Näkövammaiset, Kehitysvammaiset, Elinsiir-
ron saaneet.
Hiihtäjillä ei tarvitse olla virallista luokitusta. Luokitellaan vas-
ta, kun sarjojen osallistujamäärät selkeästi kasvavat. Hiihdon 
luokittelija on kuitenkin jossain osakilpailussa paikalla.
Ilmoittautumiset: Hiihtäjä ilmoittautuu oman hiihtoseuran-
sa kisailmoittautumisista vastaavalle henkilölle, joka ilmoittaa 
hiihtäjät Kilmo-järjestelmän kautta kilpailuun. Huom! Hiihtä-
jän tulee olla Suomen Hiihtoliiton jäsenseuran jäsen ja hänel-
lä tulee olla voimassa oleva Skipassa tai lisenssi. Skipassilla saa 
hiihtää kaikissa Para Hiihto Cup -kisoissa iästä riippumatta.
Lisätiedot: Hiihtoliiton kilpailukalenteri: http://hiihtokalente-
ri.fi ja VAU, Nina Peltonen, puh. 050 400 1532 
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi 

KEILAILU
KEILACUP 2018–2019, 5. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2018–2019 viides osakilpailu järjestetään 
lauantaina 19. tammikuuta 2019 Rovaniemellä, Santaspor-
tin keilahallissa (Hiihtomajantie 2). Ensimmäinen erä heite-
tään klo 11.00 alkaen ja toinen erä klo 13.30 alkaen. Kilpai-
lussa noudatetaan kauden 2018–2019 sääntöjä. Erien välissä 
tehdään ratahuolto.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E
Osallistumismaksu: 25 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyk-
sittäin 7.1.2019 mennessä LapinNäkövammaiset ry tilille: 
FI53 5640 0220 2402 66 viitenumero: 1096
Ilmoittautumiset 7.1.2019 mennessä: 
vastaavaohjaaja@lapinnakovammaiset.fi
Lisätiedot: Juho Hiltunen, puh. 040 742 6970. Ilmoittautumi-
set suoritettava yhdistyksittäin. Ilmoittautumisesta on selvit-
tävä osallistujan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhteys-
tietoineen. Jälki-ilmoittautumisen eivät ole mahdollisia
Ruokailumahdollisuus Santasportilla: Keilakisaviikonlop-
puna ruokailut sopimushintaan 10 euroa/henkilö (lounas/päi-
vällinen). Ruokaliput ostetaan Santasportin vastaanotosta.
Majoitustarjous Santasportista:
Hostel Kammi, sijaitsee erillisrakennuksessa: 
Kammi 1hh 79 €/vrk, Kammi 2hh 100 €/vrk
Hotellihuoneet, sijaitsee päärakennuksessa: standard 1hh 
116 €/vrk, standard 2hh 137 €/vrk, standard 4 hh 180 €/vrk
Huonehinnat sisältävät aamiaisen sekä kuntosalin ja kylpylän 
käytön.
Varaukset tulee tehdä suoraan myyntipalveluun sales@san-
tasport.fi tai puh. 020 79842 22
Kammi-huoneita on kiintiössä 3 kpl, 1–2 hengen hotellihuo-
neita 5 kpl ja perhehuoneita 2 kpl. Kiintiö vapautuu 4.1.2019 
ja tarjoushinnat ovat voimassa 4.1.2019 saakka. Tämän jäl-
keen huoneita voidaan myydä päivän listahinnalla.

PYÖRÄTUOLIRUGBY
PYÖRÄTUOLIRUGBYN AVOIN TALVI CUP -TURNAUS
Pyörätuolirugbyn avoin Talvi Cup -turnaus pelataan 
9.–10. helmikuuta 2018 Helsingissä, Validia Kuntoutuksen 
Synapsia-talon salissa (Nordenskiöldinkatu 18 B). Talvi Cupiin 
voi ilmoittautua yksittäisenä pelaajana ja joukkueet muodos-
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tetaan turnaukseen ilmoittautuneista pelaajista.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Tuukka Nisso, 
puh. 050 529 9192, tuukka.nisso@gmail.com

SALIBANDY
ERITYISRYHMIEN SALIBANDYN SM-TURNAUS
Erityisryhmien salibandyn SM-turnaus järjestetään lauantaina 
16. helmikuuta 2019 Espoossa, Esport Areenalla. 
Peliaika: 2x15 min.
Sarjat: Kilpa, Haaste, Harraste, Soft
Osallistumismaksu: 180 euroa/joukkue.
Ilmoittautumiset 1.2. mennessä: pekka.leisti@gmail.com
Järjestäjät: Esport Oilers, SSBL 

SULKAPALLO
VAMMAISSULKAPALLON SULKISCUP 2018–2019, 
3. OSAKILPAILU
Vammaissulkapallon SULKISCUPin kauden 2018–2019 kolmas 
osakilpailu järjestetään 26.–27. tammikuuta 2019 Kuntou-
tuskeskus Kankaanpäässä (Kelankaari 4, 38700 Kankaanpää). 
Lauantaina pelataan klo 10.00–20.00 ja 
sunnuntaina 9.30–15.00.
Peliluokat
• Pystypelaajien luokassa kaksin- ja nelinpelit
• Pyörätuoliluokassa kaksin- ja nelinpelit 
(PT-luokan kaksinpelit A ja B/C-sarjoissa)
Sarjat pelataan, mikäli vähintään kolme pelaajaa osallistuu 
sarjaan. Sarjoja voidaan yhdistellä.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, sis. kaikki pelimuodot 
ja pelipallot.
Ilmoittautumiset 16.1. mennessä ja 
lisätiedot: http://www.vammaissulkapallo.fi/kilpailukutsu-
kankaanpaa-2019

VOIMANOSTO
PARAVOIMANOSTON AVOIMET SM-KILPAILUT
Paravoimanoston avoimet SM-kilpailut järjestetään lauantai-
na 19. tammikuuta 2019 Liikuntakeskus Pajulahdessa, Lah-
den Nastolassa. Punnitus alkaa klo 12.00 ja kilpailut klo 14.00 
Pajulahden päätalon tanssistudiossa.
SM-kilpailut järjestetään kansainvälisen Pajulahti Games -kil-
pailutapahtuman yhteydessä. Kilpailuissa noudatetaan IPC:n 
sääntöjä.
Osallistumismaksu: 20 euroa/nostaja, maksetaan VAU:n tilil-
le FI1580018710023586, viitteeksi urheilijan nimi, 
SM-voimanosto.
Ilmoittautumiset 4.1. mennessä sähköpostitse 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi tai postitse VAU, 
Tuomas Törrönen, Valimotie 10, 00380 Helsinki. Ilmoittautu-
misen yhteydessä mainittava nimi, seura/yhdistys, syntymäai-
ka, sarja ja tehty tulos päivämäärineen.
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, puh. 050 408 6152.

VAU, Munuais- ja Maksaliitto sekä Sydän- ja keuhkosiirrok-
kaat SYKE ry järjestävät infoillan elinsiirtoliikunnasta ja elo-
kuussa Iso-Britannian Newcastle-Gatesheadissa järjestet-
tävistä elinsiirron saaneiden MM-kilpailuista keskiviikkona 
13. helmikuuta 2019 klo 17.30–19.00 Helsingin Sporttita-
lolla (Valimotie 10, 5. krs. Sininen aula).
Maksuttomassa ja kaikille avoimessa tilaisuudessa pääset 

kuulemaan elinsiirtoliikunnan ja -urheilun viimeisimmät 
kuulumiset sekä tapaamaan elinsiirtourheilijoita ja saa-
maan tietoa tulevista MM-kisoista.
Tapahtumapaikka on esteetön ja tapahtumassa on kahvi-
tarjoilu.
Lisätiedot: VAU, Teemu Lakkasuo, puh. 040 565 1001, 
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi 

ELINSIIRTOLIIKUNNAN JA NEWCASTLEN MM-KISOJEN INFOILTA

YLEISURHEILU
PARAYLEISURHEILUN AVOIMET  
SM-HALLIKILPAILUT
Parayleisurheilun avoimet SM-hallikilpailut liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille urheilijoille 
järjestetään sunnuntaina 20. tammikuuta 2019 
klo 12.00–15.00 Lahden Nastolassa, Pajulahti-hallissa (Paju-
lahdentie 167). SM-kilpailut järjestetään vammaisurheilun 
kansainvälisen Pajulahti Games -kilpailutapahtuman 
yhteydessä.
Kilpailuluokat ja -sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammais-
ten luokat: M/N, M/N19, M/N50 sekä elinsiirron saaneiden ja 
dialyysissä olevien luokat: M/N19, M/N20–39, M/N40–49, 
M/N50–59, M/N 60+ 
Lajit: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m kävely, pituus-
hyppy, korkeushyppy, kuulantyöntö, keihäänheitto, keilan-
heitto.
Tarkempi aikataulu on nähtävissä ilmoittautumisajan päätyt-
tyä osoitteessa www.lahdenahkera.fi/seura/kilpailukalenteri/
vau-hallikisat ja tiedusteltavissa Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU:sta: lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi, 
puh. 045 136 8695.
Osallistumismaksu 15 euroa/laji, maksetaan 9.1. mennessä 
Lahden Ahkeran tilille: FI69 5610 0720 0197 86. Tiedoksi kilpai-
lijan nimi ja VAU YU SM 2019. Jälki-ilmoittautumismaksu on 30 
euroa/laji ja se maksetaan 17.1. mennessä samalle tilille.
Ilmoittautumiset 9.1. mennessä sähköisellä ilmoittautu-
mislomakkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (–> Se-
laa tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> Yleisurheilu) tai 
tilaamalla ilmoittautumislomakkeen VAU:sta (lauri.jaakko-
la@vammaisurheilu.fi, puh. 045 136 8695) ja lähettämällä se 
osoitteeseen Lahden Ahkera ry Urheilukeskus, 15110 Lah-
ti. Huom! Jälki-ilmoittautuminen mahdollista 17.1. mennessä 
sähköpostitse osoitteeseen pvainio88@gmail.com
Lisätiedot: Lahden Ahkera, puh. 044 036 0300 ja toimisto@
lahdenahkera.fi sekä VAU, Tuomas Törrönen, puh. 050 408 
6152, tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi
SM-kilpailuihin saavat osallistua kaikki liikunta-, näkö- ja ke-
hitysvammaiset sekä elinsiirron saaneet ja dialyysissä olevat 
urheilijat. Liikunta- ja näkövammaiset urheilijoiden luokitte-
lut omien kansallisten/kansainvälisten luokitusten mukaan. 
Lisäksi järjestetään kilpailut avoimessa luokassa, johon voi-
vat osallistua vammaisurheilijat, joilla ei ole luokitusta: liikun-
tavammaiset avoin (pysty- ja tuoliluokka) sekä näkövammai-
set avoin. Kehitysvammaisilla urheilijoilla on kisoissa luokat 
T21/avoin sekä Down-urheilijoiden luokka. Elinsiirron saaneet 
sekä dialyysissä olevat urheilijat kilpailevat yhteisessä elin-
siirrokkaiden luokassa. Järjestäjällä on oikeus yhdistää luok-
kia osanottajien lukumäärän vähyyden vuoksi, kun osallistujia 
on vähemmän kuin kolme (3). Urheilijalta ei vaadita yleisur-
heilulisenssiä, mutta urheilijan on edustettava joko SUL:n tai 
VAU:n jäsenseuraa tai -yhdistystä.
Majoituksen varaus Pajulahdesta: myyntisihteeri Sari 
Eloranta, puh. 044 7755 204, sari.eloranta@pajulahti.com.
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Joulukuu
12.–19.12. Paramaastohiihdon ja 
-ampumahiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Vuokatti
14.–15.12. Keilacup 2018–2019,  
4. osakilpailu (E, K, L, N) Järvenpää
15.12. Unified-koripallon V divisioonan 
ottelu: BC Nokia Juniors–PuHu Sisu Junnut 
(K) Nokia
15.12. Pyörätuolikoripallon  
SM-sarja 2018–2019, 2. osaturnaus (L) Helsinki
16.12. Istumalentopallon miesten  
SM-sarja 2018–2019, 2. osaturnaus (L) Jämsä
30.12. Para Hiihto Cup 2018–2019,  
2. osakilpailu (E, K, L, N) Imatra

Tammikuu
5.1. Istumalentopallon Ykkössarja  
2018–2019, 3. osaturnaus (L) Jyväskylä
12.1. Istumalentopallon miesten  
SM-sarja 2018–2019, 3. osaturnaus (L) 
Siilinjärvi
12.1. Sähköpyörätuolijalkapallon  
SM-sarja 2018–2019, 2. osaturnaus (L) 
Tampere
12.1. Unified-koripallon II divisioonan 
turnaus (K) Nokia
12.–13.1. Valtti-koordinaattorien koulutus, 
Pajulahti
12.–19.1. Paramaastohiihdon ja 
-ampumahiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Östersund, Ruotsi
13.1. VIII Lappi-Boccia (pari) (E, K, L, N) Rauma
13.1. Pyörätuolikoripallon  
SM-sarja 2018–2019, 3. osaturnaus (L) Salo
17.–20.1. Pajulahti Games 
-kilpailutapahtuma (E, K, L, N) Pajulahti
18.–20.1. Special Olympics 
-alppihiihtokilpailut (K) Messilä/Pajulahti
18.–20.1. Special Olympics -salibandyturnaus 
(K) Pajulahti
19.1. Paravoimanoston avoimet  
SM-kilpailut (L) Pajulahti
19.1. Keilacup 2018–2019, 5. osakilpailu  
(E, K, L, N) Rovaniemi
19.1. Soveltavan lumilautailun 
ohjaajakoulutus, Sappee, Pälkäne
19.–20.1. Pyörätuolirugbyn avoin  
SM-sarja 2018–2019, 2. osaturnaus (L) Turku
20.1. Unified-koripallon III divisioonan 
turnaus (K) Vantaa
20.1. Parayleisurheilun avoimet  
SM-hallikilpailut (E, K, L, N) Pajulahti
20.1. Kaikki Snoukkaa -Lumitapahtuma  
(E, K, L, N) Sappee, Pälkäne
21.1.–1.2. Para-alppihiihdon MM-kilpailut (L, 
N) Kranjska Gora, Slovenia/Sella Nevea, Italia
25.–26.1. Lasten liikunnan Valtti-seminaari, 
Helsinki
26.1. Kuntokuun starttitapahtuma  
(E, K, L, N) Tampere
26.1. I Luvia-Boccia (pari) (E, K, L, N) Luvia
26.1. Lumitapahtuma (E, K, L, N) FreeSki, 
Ruokolahti
26.–27.1. Sähköpyörätuolisalibandyn 
Finlandia-sarja 2018–2019, 2. osaturnaus (L) 
Tampere

26.–27.1. Vammaissulkapallon SULKISCUP 
2018–2019, 3. osakilpailu (L) Kankaanpää

Helmikuu
1.–3.2. Iloliikuttaja-vertaisohjaajakoulu-
tuksen starttikurssi (E, K, L, N) Pajulahti
2.2. Istumalentopallon miesten  
SM-sarja 2018–2019, 1. osaturnaus (L) Helsinki
2.2. Suksille-tapahtuma näkövammaisten 
lasten perheille (N) Ellivuori, Sastamala
2.–3.2. Maalipallon SM-sarja ja 1-divisioona 
2018–2019, 3. osaturnaus (N) Espoo
5.2. Kehitysvammaisten biljardin SM-kisat 
(K) Helsinki
7.–10.2. Paraurheilun 43. Malmö Open 
-kilpailutapahtuma (K, L, N) Malmö, Ruotsi
9.2. Unified-koripallon V divisioonan ottelu: 
BC Nokia Juniors–HNMKY Unified Junnut (K) 
Nokia
9.2. Para Hiihto Cup 2018–2019,  
3. osakilpailu (E, K, L, N) Pihtipudas
9.2. Keilacup 2018–2019, 6. osakilpailu  
(E, K, L, N) Pori
9.2. Isokyrö-Boccia (pari) (E, K, L, N) Isokyrö
9.–10.2. Pyörätuolirugbyn Talvi Cup -turnaus 
(L) Helsinki
10.2. Lumitapahtuma (E, K, L, N) Vuokatti
13.2. Elinsiirtoliikunnan ja Newcastlen MM-
kisojen infoilta (E) Helsinki
15.–24.2. Paramaastohiihdon ja 
-ampumahiihdon MM-kilpailut (L, N)  
Prince George, Kanada
16.2. Istumalentopallon naisten  
SM-sarja 2018–2019, 4. osaturnaus (L) Helsinki
16.2. Erityisryhmien salibandyn  
SM-turnaus (K, L) Espoo
16.2. X Ystävä-Boccia (pari, joukkue)  
(E, K, L, N) Vilppula
16.2. Pyörätuolikoripallon  
SM-sarja 2018–2019: Honka–TaNMKY (L) 
Espoo
22.–24.2. Maalipallon Super European 
Goalball League North, II osaturnaus (N) 
Malmö, Ruotsi
23.2. Ritola-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Peräseinäjoki

Maaliskuu
2.3. Maalipallon SM-sarja ja 1-divisioona 
2018–2019, 4. osaturnaus (N) Vantaa
2.3. Pyörätuolikoripallon SM-sarja  
2018–2019, 4. osaturnaus (L) Espoo
2.3. Unified-koripallon V divisioonan ottelu: 
HNMKY Unified Junnut–PuHu Sisu Junnut (K) 
Helsinki
8.–9.3. KokoNAIS-seminaari (E, K, L, N) 
Pajulahti
9.3. Sähköpyörätuolisalibandyn kauden 
2018–2019 SM-sarjan 2. ja Finlandia-sarjan 
3. osaturnaus (L) Oulu
9.3. Keilacup 2018–2019, 7. osakilpailu ja SM-
joukkuekilpailu (E, K, L, N) Tampere
9.3. Härmä-Boccia (pari) (E, K, L, N) Alahärmä
13.3. Luonto kaikille -hankkeen 
käynnistysseminaari, Pajulahti
14.–21.3. Special Olympics 
-kesämaailmankisat (K) Abu Dhabi, 
Arabiemiraatit

16.3. Para Hiihto Cup 2018–2019,  
4. osakilpailu (E, K, L, N) Lahti
16.3. Liikuntavastaavakoulutus (E, K, L, N) 
Pyhtää
16.3. Parra-Boccia (henk.koht., pari) (E, K, L, N) 
Teuva
17.3. Sähköpyörätuolijalkapallon  
SM-sarja 2018–2019, 3. osaturnaus (L) 
Pajulahti
17.3. Unified-koripallon IV divisioonan 
turnaus (K) Tampere
22.–24.3. Maalipallon Super European 
Goalball League, finaaliturnaus (N) Lissabon, 
Portugali
23.3. Pyörätuolikoripallon  
SM-sarja 2018–2019, mitalipelit (L) Espoo
23.3. Lumitapahtuma (E, K, L, N) Ylläs, Kolari
26.–31.3. Paralumilautailun MM-kilpailut (L) 
Pyhä
28.–31.3. Soveltavan lumilautailun  
Kaikki Snoukkaa -leiri (K, L, N) Pyhä
30.3. Unified-koripallon II divisioonan 
turnaus (K) Espoo
30.3. Boccian KVES-turnaus (pari) (E, K, L, N) 
Kuopio

Huhtikuu
6.4. Maalipallon SM-sarja ja 1-divisioona 
2018–2019, finaaliturnaus (N) Helsinki
6.4. Nurmoo-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Peräseinäjoki
6.–7.4. Pyörätuolirugbyn avoin  
SM-sarja 2018–2019, lopputurnaus (L) 
Pajulahti
7.4. Unified-koripallon V divisioonan ottelu: 
PuHu Sisu Junnut–BC Nokia Juniors (K) 
Vantaa
10.–11.4. Junior Games -kevätkisat  
(E, K, L, N) Kuortane
13.–14.4. Unified-koripallon kaikkien 
divisioonien lopputurnaus (K) Kisakallio, Lohja
13.–14.4. Keilacup 2018–2019, 8. osakilpailu 
(E, K, L, N) Espoo
20.–21.4. XIV Revontuli-Boccia  
(henk.koht., pari) (E, K, L, N) Hankasalmi
26.–28.4. Boccian sisäkenttien SM-kilpailut 
(henk.koht., pari) (E, K, L, N) Pajulahti
27.–28.4. Sähköpyörätuolisalibandyn kauden 
2018–2019 SM-sarjan 3. ja Finlandia-sarjan  
4. osaturnaus (L) Vaasa

KALENTERI 2018–2019 JOULU-HUHTIKUU

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

Lisätiedot tapahtumista: 
www.vammaisurheilu.fi

(–> Selaa tapahtumia)

Kilpailujen tulokset löytyvät  
VAU:n verkkopalvelusta lajeittain

www.vammaisurheilu.fi
Tulokset ovat myös tilattavissa 

kilpailujärjestäjältä 
tai VAU:n toimistolta.


