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Esikuva
Sosiaalisen median aikakaudella sinun ei tarvitse olla 

superjulkkis ollaksesi roolimalli. Tämän on Lotta Pukkila ja moni 
muu nuoren polven suomalainen elinsiirtourheilija sisäistänyt.

KOLME
MITALIA

PYEONG-
CHANGISTA
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Malike meets Kenguru
26.5.2018 klo 13-16 

Jaatisen Maja 
(Vellikellonpolku 1, Helsinki)

Jaatisen Majalla pidetään avoimia ovia ja samalla 
juhlistetaan Malikkeen Kenguru-vuokraamon 
15-vuotista taivalta. 

•	 Tapahtumassa	pääset	kokeilemaan	ja	testaamaan	erilai-
sia	toimintavälineitä,	mm.	pyöriä	ja	maastovälineitä.	

•	 Saat	ohjausta	ja	neuvontaa	välineiden	soveltuvuudesta	ja	hankinnasta.	
•	 Paikalla	on	myös	toimintavälineiden	maahantuojia.	
•	 Tapahtumassa	on	mukavaa	ohjelmaa	lapsille	ja	aikuisille.	Paikalla	kaksi	lasten-

hoitajaa.	
•	 Lasten	toiveita	ja	mielipiteitä	liittyen	vapaa-ajanviettoon	kerätään		

iPad-sovelluksen	avulla.
•	 Tapahtumassa	voi	ostaa	makkaraa	ja	mehua.
•	 Saat	tietoa	tapahtumaan	osallistuvien	järjestöjen	toiminnasta.	
•	 Tapahtuma	on	maksuton	eikä	sinne	tarvitse	ilmoittautua!	

Ilmoittaudu  
pyöräretkelle! 

Iltapäivän	aikana	
järjestetään	myös	kaksi		

pyöräretkeä	lähiympäristössä,	
klo 12.30 ja 14.00.  

Kummallekin	retkelle	mahtuu	mukaan	
kuusi	vaikeasti	vammaista	lasta	tai	
nuorta	perheineen	tai	avustajineen.

Ilmoittaudu retkelle 
viimeistään 18.5.2018:  

antti.tulasalo@tukiliitto.fi. 

VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUKISÄÄTIÖ
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Lehtitilaukset osoitteella Suomen Vammaisurheilu & -liikunta VAU ry/lehtitilaus
Valimotie 10, 4. krs., 00380 Helsinki tai toimisto@vammaisurheilu.fi tai puh. 044 752 9360

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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Vaasan Telinetaitureiden 
nuoret ohjaajat saavat soveltamallaaikaan pieniäliikunnan ihmeitä

Onnistumisen ilo on perusoikeus 

4/2017  I  Hinta 7,90 €  I  www.
vammaisurhei

lu.fi

Uusi Tähti 

TALVIPARA-

LYMPIALAISET

9.–18.3.2018

Matti Suur-Hamari on ehtinyt muutamassa vuodessa 

voittaa paralumilautailussa kaiken paitsi paralympiakultaa. 

Ja sekin voi korjaantua maaliskuussa Etelä-Koreassa.

Oletko urheilullinen nuori? Kiehtooko kilpaurheilu?
Tervetuloa Para Talent Day -tapahtumaan 10.6. Pajulahteen!
MITÄ?
Para Talent Day koostuu  
vammaiskilpaurheiluinfosta
sekä Kasva Urheilijaksi 
-taitovalmiustestistä.
Testin eri osiot antavat urheilijalle, 
valmentajalle ja vanhemmille 
arvokasta tietoa testatun 
urheilijan perusliikuntataidoista 
sekä valmiuksista edetä 
vaativampien motoristen 
taitojen opetteluun ja 
niissä kehittymiseen.

Para Talent Day 
-tapahtumassa 
on mahdollisuus tavata:
• Lajien päävalmentajia
• Luokittelijoita
• Suomen Paralympiakomitean 
  henkilökuntaa
• Muita liikunnasta innostuneita nuoria

MIKSI?
Para Talent Day:n tavoitteena on 
kertoa urheilijoille niistä kanavis-
ta ja paikoista, mitä kautta voi tul-
la mukaan eri lajeihin sekä antaa 
konkreettisia keinoja kuinka omaa 
urheilijan polkua ja uraa voi lähteä 
rakentamaan ja kehittämään.

Lisätiedot: Katja Saarinen, 050 379 0959, katja.saarinen@paralympia.fi

Para Talent Day 
-testitapahtumassa:
• Saat käytännön vinkkejä 
 kilpaurheilun aloittamiseen
• Neuvoja oman urheilijan polun  
 luomiseen ja sillä etenemiseen
•  Jokaiseen Para Talent Day:hin 
 osallistuneeseen urheilijaan 
 ollaan henkilökohtaisesti 
 yhteydessä ja heille annetaan  
 avoin ja suora palaute siitä,   
 kuinka he suoriutuivat 
 taitovalmiustestistä
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TOIMITUS
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
Valimotie 10, 4. krs., 00380 Helsinki
puh.  044 752 9360
etunimi.sukunimi@vammaisurheilu.fi
www.vammaisurheilu.fi

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

TOIMITUSTIIMI
Lauri Jaakkola, Aija Saari, 
Riikka Juntunen, Aino Linnamaa

ULKOASU
Mainostoimisto Huima, Huittinen

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

Yhteistyössä Suomen 
Paralympiakomitean kanssa. 

ILMOITUSMYYNTI
Scanetto Oy
aineistot@scanetto.fi

PAINOPAIKKA
ForssaPrint, Forssa
Painosmäärä  5500 kpl
ISSN 1798-7334

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

ILMESTYMINEN 2018
NRO 2    13.6. Kunnat
NRO 3    3.10. Koululiikunta
NRO 4  12.12.  Kuntoutus

KANNEN KUVA 
Elinsiirtourheilija Lotta Pukkila.
Kuva: Markus Kuoppala.

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

Pääkirjoitus

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

Aikakauslehtien liiton jäsen

Naristaan & valitetaan  
– vai tehdään ja  
ollaan esimerkkejä? 
Tämän lehden kannessa Lotta Pukkilan tiukka katse on suunnattu eteenpäin. Ta-
kana on lapsuus ja nuoruus, jolloin liikunta ei ollut Lotan juttu. Nyt kaikki on toisin. 
Vaikka matkalla on ollut monta muuttujaa, muutoksen tekijä on ollut Lotta itse. 

Olen kuluneen vuoden aikana istunut monessa seminaarissa, jossa on pu-
huttu muutoksesta. Muutosta on kuvattu asemalaiturin vieressä seisovalla 
junalla. Haluatko olla mukana junassa vai jäätkö asemalle seisomaan, ovat 
ne kysymykset, joita osallistujilta kysytään. Tässä lehdessä kerrotaan monista 
liikunnan ja urheilun kentän toimijoista, jotka eivät ole jääneet asemalaitu-
rille odottelemaan junaa. Tekijät ovat päättäneet vetää radan uusiksi, raken-
taa uudet kiskot ja ovat sen jälkeen ottaneet muita ihmisiä mukaan asemilta. 
Vammaisurheilun ja -liikunnan parissa ei ole olemassa valmiita oikeita vasta-
uksia, mutta onneksi on osaavia ja rohkeita ihmisiä, jotka tarttuvat toimeen 
ja lähtevät kokeilemaan uusia ratkaisuja. Valmis rata vie kohti tuttuja asemia, 
uudet kokemukset syntyvät vain, jos uskallamme lähteä uusille raiteille. 

Me tarvitsemme muutoksen tekijöitä – niin yhdistyksissä kuin seuroissakin. Tarvit-
semme myös kriittisiä ajattelijoita, jotta pääsemme vielä pidemmälle. Tarvitsem-
me niitä, jotka muistavat historian ja taustat, mistä olemme tulleet. Mutta ennen 
kaikkea tarvitsemme esimerkkejä, jotka kannustavat meitä ylittämään omat ra-
jamme, kokeilemaan uutta, jotta voisimme tehdä mahdottomasta mahdollisen. 

Tämä kevät on valintojen aikaa. VAU:n jäsenyhdistykset ja -seurat valitsevat 
uudet henkilöt luottamustoimiin seuraavalle kolmevuotiskaudelle. Samalla 
päätetään seuraavien kolmen vuoden tavoitteista. Uusi hallitus aloittaa toi-
mintansa heti Helsingissä 28.4. pidettävän liittokokouksen jälkeen. 

Kuluva vuosi on myös koko liikuntakulttuurin kannalta merkityksellinen. Suo-
messa tehdään ensimmäistä kertaa liikuntapoliittinen selonteko – ja VAU on 
mukana vaikuttamassa siihen, että jatkossa yhdenvertaisuus toteutuu liikun-
nan ja urheilun kentillä entistä paremmin.  

Liikunnallista ja aurinkoista kevättä – katseet eteenpäin!

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA

P.S. Onnittelut vielä koko paralympiajoukkueelle, sinivalkoisille menestyjille, 
jotka edustivat Suomea Pyeongchangin talviparalympialaisissa. Olette esiku-
via – ihan jokainen!
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Tämän lehden teemana on Löydä oma 
seura. Sillä tarkoitetaan vammaisur-
heilu.fi-sivustolta löytyvää hakupalve-
lua, johon pyritään kokoamaan kaikki 
ne urheiluseurat ja muut tahot, jotka 
järjestävät erityisryhmätoimintaa tai 
ovat valmiita ottamaan mukaan toi-
mintaansa yksittäisiä vammaisia tai 
pitkäaikaissairaita harrastajia.

Löydä oma seura -teemalla voidaan 

tarkoittaa myös laajemmassa kat-
sannossa oman seuran, eli sen po-
rukan, jonka kanssa yhdessä tekemi-
sestä nauttii, löytämistä. Tästä hyvä 
esimerkki on tämän lehden kansijuttu 
elinsiirron saaneista urheilijoista, jot-
ka kannustavat ja innostavat toisiaan 
esimerkillään ja saavat yhdessä teke-
misestä iloa ja onnistumisen tuntei-
ta. Se on myös koko Löydä oma seura 

-ajatuksen perusta.
Tässä lehdessä esitellään urheilu-

seuroja ja yhdistyksiä, jotka toiminnal-
laan edistävät vammaisten ja pitkä-
aikaissairaiden urheilun ja liikunnan 
harrastamista. Myös tälle aukeamalle 
on koottu muutama hyvä nosto VAU:n 
Löydä oma seura -palvelusta osoit-
teesta www.vammaisurheilu.fi/pal-
velut/loyda-oma-seura

Löydä oma seura

Pyörätuolimiekkailua 
neljällä paikkakunnalla
Pyörätuolimiekkailu on perinteinen paralympialaji, mutta Suomesta ei ole koskaan 
ollut edustajaa paralympialaisissa. Hienoista nostetta lajille kuitenkin löytyy. Täs-
sä lehdessä paremmin purjehtijana tunnettu Niko Salomaa kertoo kolumnissaan 
sivulla 16 ottaneensa miekkailun toiseksi lajikseen. Salomaa, Riikka Kähkönen ja 
Tomi Saastamoinen osallistuivat maaliskuussa kansainväliseen pyörätuolimiek-
kailukilpailuun Italian Pisassa. Suomessa pyörätuolimiekkailua voi harrastaa nel-
jässä seurassa: Espoon Miekkailijoissa, Tampereen Kalpaveljissä, Oulun Miekkailu-
seurassa ja lappeenrantalaisessa Saimaan Säilissä.

Haku: Lajit –> Miekkailu

Nuorten 
erityisgolfryhmä 
Tampereella
Tamperelainen Pirkanmaan Golf ry starttasi nuorille erityisgolfareille suunnatun 
alkeisryhmän kesällä 2017 Messukylän golfkentällä. Tälle vuodelle toiminta laajeni 
ja ryhmälle järjestettiin myös talviharjoituksia kerran kuussa. Viikoittaiset kesäkau-
den harjoitukset alkavat toukokuussa. Ryhmään voi ilmoittautua Janne Riitakor-
velle, puh. 050 437 9729, janne.riitakorpi@gmail.com

Haku: Sijainti –> Tampere, Laji –> Golf
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Maalipallon pariin 
harjoitusvuorojen kautta
Näkövammaisten joukkuepalloilulajilla maalipallolla on suomalaisittain pitkä ja 
menestyksekäs historia. Uusia pelaajia lajin pariin kaivataan jatkuvasti lisää, jotta 
menestysedellytykset säilyvät jatkossakin. Yhteisöllisellä lajilla on positiivisia vai-
kutuksia harrastajansa arkeen, vaikka ei lajin huipulle tähtäämiseen intohimoja 
olisikaan. Kansallista sarjaa pelataan SM- ja 1-divisioonatasoilla, mutta matalan 
kynnyksen tulo lajin pariin tapahtuu paikkakuntien harjoitusvuorojen kautta. Niitä 
on tällä hetkellä tarjolla pääkaupunkiseudulla, Lahdessa, Tampereella, Turussa ja 
Oulussa.

Haku: Laji –> Maalipallo

Pohjois-Hämeen 
Ampujat huomioi 
hienosti erityisryhmät
Lempääläläisessä Kokkovuoren haulikkoampumakeskuksessa järjestetään tiu-
haan ampumaurheilun alkeiskursseja ja kokeilutapahtumia erityisryhmille, kiitos 
Pohjois-Hämeen Ampujien huippuaktiivisen puuhamiehen Janne Hokkasen. Hän 
on ottanut sydämen asiakseen sen, että harrastusmahdollisuuksia pitää olla tar-
jolla aidosti kaikille.

Haku: Sijainti –> Lempäälä, Laji –> Ampumaurheilu

Vaasaan etsitään 
spt-futaajia
Vaikeavammaisille suunnattu joukkuepallopeli sähköpyörätuolijalkapallo on otta-
nut tuulta siipiensä alle viime vuosina niin maailmalla kuin Suomessakin. SM-sar-
jaa pelattiin kaudella 2017–2018 vielä kolmen joukkueen voimin, mutta Vaasan 
Palloseura yrittää saada joukkueen kasaan ensi kaudeksi. Uusia pelaajia mahtuu 
VPS:n lisäksi myös muihin joukkueisiin, Tampereen Palloveikkoihin, Turun Interiin 
ja Helsingin Jalkapalloklubiin.

Haku: Laji –> Sähköpyörätuolijalkapallo
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E
linsiirtourheilija Pinja Söyrilä sai viime kesänä 
Instagram-tililleen yksityisviestin nuorelta naiselta, 
joka oli hiljattain saanut elinsiirron.

– Hän kirjoitti, että kunhan alkaa voida hieman 
paremmin, niin aikoo tulla haastamaan minut 400 

metrin juoksussa. Se on aivan oikea asenne! Söyrilä, 34, sanoo.
Se on myös jotain, mitä Pinja Söyrilä ja ilahduttavan moni 

muukin elinsiirron saanut urheilija yrittää saavuttaa sillä, 
että on tehnyt urheilemisestaan ja harjoittelemisestaan jul-
kista Facebook- ja Instagram-tilien ja blogisivujen kautta.

Elinsiirtourheilun 
evankelistat

Suomalaisten elinsiirtourheilijoiden uusi sukupolvi
tarjoaa vertaistukea sosiaalisen median kautta.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: ARTTU JA MARKUS KUOPPALA

– Kun itse vajaa kahdeksan vuotta sitten olin juuri saanut 
maksansiirron, ei ollut helppoa löytää tietoa siitä, mitä, mis-
sä ja miten voin urheilla. Nykyään se on sosiaalisen medi-
an ansiosta paljon helpompaa. Ja toivottavasti se, että voi 
nähdä meidän urheilevan ja osallistuvan kisoihin ulkomail-
la, voi myös antaa toivoa niille, jotka ovat juuri saaneet elin-
siirron tai odottavat siirtoa, lahtelainen Söyrilä toteaa.

Sydämensiirron saanut Lotta Pukkila vahvistaa saman 
asian. Hän kirjoittaa someen jonkin verran englanniksikin, 
koska haluaa, että kuka tahansa, joka on ollut samanlaises-

Tuija Helander (toinen oikealta) valmentaa elinsiirtourheilijoita Pajulahdessa järjestettävillä liikuntaleireillä.
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Maksansiirron saanut Pinja Söyrilä
 • Facebook: www.facebook.com/
  elinsiirtourheilijapinjasoyrila
 • Instagram: @pinjasoyrila
 • Blogi: https://happyfeetpinja.blogspot.fi

Sydämensiirron saanut Lotta Pukkila
 • Facebook: www.facebook.com/helmeilevasydameni
 • Instagram: @helmeilevasydameni
 • Blogi: http://helmeilevasydameni.blogspot.fi

Munuaisensiirron saanut Tuisku-Tuulia Leinonen
 • Facebook: www.facebook.com/
  elinsiirtourheilijatuiskutuulia
 • Instagram: @tuiskis86
 • Blogi: https://elinsiirtourheilijanelamaa.blogspot.fi

Sydämensiirron saanut Marjo Remes
 • Facebook: www.facebook.com/
 elinsiirtourheilijamarjoremes
 • Instagram: @elinsiirtourheilija_marjoremes
 • Kotisivut: http://marjoremes.fi

Sydämensiirron saanut Anni Metsola
 • Facebook: www.facebook.com/
  Elinsiirtourheilija-Anni-Metsola-1187044787976746
 • Instagram: 
  @elinsiirtourheilijaannimetsola

Keuhkojensiirron saanut Risto Aholainen
 • Facebook: 
  www.facebook.com/elinsiirtoristo
 • Instagram: 
  @elinsiirtourheilija_risto

Info

Elinsiirtourheilijoita sosiaalisessa mediassa

sa tilanteessa kuin hän itse, voisi saada kannustusta.
Espoolainen Pukkila, 35, on tullut pitkän matkan sydän-

sairaasta lapsesta, joka vihasi liikuntaa ja urheilua, koska 
se sai hänet voimaan pahoin ja koska hän sen takia oli sii-
nä myös auttamattoman huono. Kun vapautus koululiikun-
nasta aikanaan tuli, se oli Pukkilalle helpotus.

Näistä lähtökohdista hän alkoi harrastaa liikuntaa sen jäl-
keen, kun viallisen sydämen tilalle siirrettiin uusi Pukkilan ol-
lessa 27-vuotias. Elinsiirron jälkeen liikuntaa on harrastettava 
vähintään kuntouttavassa mielessä. Pukkila huomasi nopeas-
ti myös ruokahalun kasvaneen sen verran, että liikuntaa kan-
natti lisätä repertuaariin myös painonhallinnallisista syistä.

– Se oli aluksi melkoista pakkopullaa. Keho ei ollut tottu-
nut liikkumiseen, ei tullut mitään hyvänolontunnetta, Puk-
kila muistelee.

Sitä suuremmalla syyllä hän haluaakin omien sosiaali-
sen median päivitystensä kautta tuoda esille sitä, että olo 
muuttuu kyllä paremmaksi. Siinä voi mennä kuukausi jos 
toinenkin, mutta lopulta hiki nousee pintaan ja sormenpäät 
tuntuvat lämpimiltä. Ei kannata luovuttaa.

Nyt Pukkila on hurahtanut urheilemiseen pahanpäiväi-
sesti. Hän on kova asettamaan itselleen tavoitteita. Ensim-
mäisiin sydän- ja keuhkosiirrokkaiden Euroopan mesta-
ruuskilpailuihin Vilnaan 2014 hän valitsi yhdeksi lajikseen 
uinnin, vaikka ei osannut vielä muutamaa kuukautta ennen 
kisoja uida. Sittenhän opeteltiin. Tämän kesän EM-kisoihin 
Italian Lignanoon Pukkila on lisännyt lajivalikoimaansa pi-
tuushypyn ja sulkapallon, joita hän treenaa kevään ajan.

– Suuri apu on ollut myös urheiluseurani Espoon Tapi-

ot, joka ensimmäisenä suomalaisena seurana on tarjonnut 
elinsiirron saaneille oman valmennusryhmän. Meillä on oh-
jaajina Harri Lammi ja Esko Sohlo, jotka auttavat ja neu-
vovat kerran viikossa yhteisissä treeneissä. Pääsemme Ota-
halliin Tapioiden vuorolla, Pukkila sanoo.

Entinen huippuyleisurheilija, keuhkojensiirron saanut 
Tuija Helander toimii muun muassa Pukkilan ja Söyrilän 
valmentajana. Eurassa asuva Helander tekee valmennetta-
villeen harjoitusohjelmat ja he raportoivat Helanderille har-
joittelun sujumisesta.

– Pyrimme siihen, että Tuija näkee harjoitteluamme ja 
pääsee ohjaamaan meitä yhteisissä treeneissä suhteellisen 
tasaisin väliajoin esimerkiksi Tampereella tai pääkaupunki-
seudulla. Tämän lisäksi kommunikoimme aktiivisesti What-
sapissa ja Facebookin Messengerissä, Söyrilä kertoo.

Helanderin tiimin lisäksi myös mm. tamperelaiset Tuis-
ku-Tuulia Leinonen ja Johanna Kankaanpää treenaavat 
aktiivisesti ja osallistuvat esimerkiksi Aikuisurheiluliiton ki-
soihin. Elinsiirron saaneet urheilijat kokoontuvat aika ajoin 
myös yhteisille harjoitusleireille sekä tietysti jokakesäisiin 
monilajikilpailuihin, joista tänä kesänä ovat ohjelmassa sy-
dän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailut Italian Lignanossa 
11.–16.6. sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien 
EM-kilpailut Italian Cagliarissa 17.–24.6.

– Aiemmin suomalainen elinsiirtourheilu on ollut melko 
miesvaltaista, mutta on ollut tosi positiivista huomata, että 
viime vuosina sukupuolijakauma on tasoittunut selvästi. 
Toivottavasti jatkossakin saadaan uusia tyyppejä mukaan 
toimintaan, Pinja Söyrilä toteaa..

Tuisku-Tuulia
Leinonen.
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: STADI CROSSFIT

Lucas Espindola 
on soveltavan 
crossfitin pioneeri 
Suomessa
Brasilialainen Lucas Espindola aloitti helsinkiläisessä Stadi 
CrossFitissä soveltavan crossfitin ryhmän vuoden 2018 alussa. 
Ryhmän ytimen muodostavat pääkaupunkiseudun pyörätuolirugbyn 
pelaajat, mutta ryhmään voi tulla mukaan kuka tahansa. Lucas 
vastasi kysymyksiin ryhmän synnystä ja soveltavasta crossfitistä:

Milloin ja miten tulit  
Suomeen?
Olin täällä lomamatkalla vuonna 2006. Eräänä päivä-
nä vain heräsin ja päätin, etten palaisi Brasiliaan, kos-
ka halusin nähdä millaisia mahdollisuuksia Helsingil-
lä ja Suomella olisi antaa minulle ohjaajana. Minulla 
oli mukanani vain laukullinen vaatteita, joten alkuun 
minun täytyi tehdä monia erilaisia hommia päästäk-
seni leivän syrjään kiinni. Pikku hiljaa pääsin teke-
mään ohjaajan töitä ja nykyään olen osaomistajana 
Stadi CrossFitissä kahden partnerini kanssa. Se on 
osa isompaa Stadi Fit Health Center -yritystä.

Miten päädyit kouluttautumaan  
soveltavan crossfitin ohjaajaksi?
Olin urheilu- ja liikuntatieteiden kandidaatti ja työs-
kennellyt personal trainerina Brasiliassa ennen 
Suomeen muuttamista. Crossfitiä kokeilin ensi ker-
ran 2012 ja valmistuin 1-tason crossfit-ohjaajaksi 
vuotta myöhemmin. Sen jälkeen olen kouluttautu-
nut lisää ja viime vuoden lokakuussa olin New Yor-
kissa soveltavan crossfitin koulutuksessa. Minulla 
on taustaa urheilukuntoutuksesta, joten soveltavas-
sa crossfitissä tunsin pystyväni yhdistämään nämä 
kaksi asiaa.

Crossfitissä kaikki voivat tehdä juuri 
itselleen sopivia harjoitteita.
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Soveltavan crossfitin ryhmän ensimmäiset osallistujat ovat olleet pääasiassa pyörätuolirugbyn pelaajia. 
Kolmantena vasemmalta on Lucas Espindola.

Onko Stadi CrossFitin soveltavan crossfitin 
ryhmä ensimmäinen laatuaan Suomessa?
Kyllä! Voimme ylpeillä olevamme ensimmäinen 
crossfit-sali, jossa on koulutettu soveltavan crossfi-
tin ohjaaja, ei pelkästään Suomessa vaan koko poh-
joisessa Euroopassa.

Ryhmässäsi on neliraajahalvaantuneita 
osallistujia. Onko harjoitteiden 
soveltaminen näin vaikeavammaisille 
henkilöille hankalaa?
Tämä on hyvin yleinen kysymys soveltavaan cross-
fitiin liittyen, ja vastaus on yksinkertaisempi kuin 
moni uskoisi. Harjoitteet suunnitellaan niin, että ne 
perustuvat ärsykkeisiin. Kun henkilö istuu, niin esi-
merkiksi kyykkyä tehtäessä liike on korvattu sellai-
sella, joka tuo samanlaisen ”ylös ja alas” -ärsykkeen, 
eli esimerkiksi dippejä renkailla.

Miten löysit ensimmäiset osallistujat 
soveltavan crossfitin ryhmääsi?
Kun olin saanut kurssin suoritetuksi Yhdysvalloissa, 
eräs urheilija (Anna Pasanen) otti minuun yhteyt-
tä sosiaalisen median kautta ja kysyi, milloin voisin 
aloittaa ryhmän Suomessa. Hän oli seurannut kan-
sainvälisiä soveltavan crossfitin harrastajia ja oli kiin-
nostunut kokeilemaan sitä itsekin, mutta ei ollut vie-
lä löytänyt sopivaa paikkaa. Kun tapasimme, hän 
kertoi pelaavansa pyörätuolirugbymaajoukkueessa, 
ja sitä kautta ryhmään tuli muitakin rugbynpelaajia.

Onko ryhmässänne vielä tilaa uusille 
harrastajille?
Meidän soveltavan crossfitin ryhmämme on kuin 
mikä tahansa muu ryhmistämme viikkokalenteris-
samme. Maanantaisin ja torstaisin ovat normaalit 
tunnit ja keskiviikkoisin on kaikille avoin tunti, joka 
on pyhitetty tekniikoiden opetteluun. Kuka tahan-
sa on tervetullut kokeilemaan ja näkemään, olisi-
ko tämä sopiva harrastus juuri hänelle. Ilmapiiri on 
hyvin rento ja vastaanottavainen. Ja kyllä, meillä on 
edelleen tilaa uusille harrastajille.

Mitä neuvoja antaisit muille  
crossfit-saleille, jotka harkitsevat 
soveltavan crossfitin ryhmän aloittamista?
Ensimmäinen asia on, että ohjaaja on pätevä ohjaa-
maan sovellettua crossfitiä, jotta hänellä on riittävä 
ymmärrys siitä, millaista on ohjata harrastajia, joil-
la on vamma. Tärkeintä on kuitenkin kohdella hei-
tä kuin ketä tahansa harrastajia salillanne. Voin va-
kuuttaa, että he ovat aivan yhtä kykeneväisiä kuin 
muutkin!

Mitä on suunnitteilla  
seuraavaksi?
Tällä hetkellä olen tiiviissä yhteydessä Adaptive 
CrossFit Trainingin johtajan kanssa ja yritän saada 
soveltavan crossfitin ohjaajakursseja Eurooppaan 
ja tietysti myös Suomeen. Tavoitteena on isännöidä 
kurssia täällä jo kesällä 2018.
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L
ahdessa sunnuntai-iltapäivisin kannustusta riit-
tää, nauru raikaa ja hiki lentää, kun monenlaiset 
liikkujat pallon perässä kentällä kirmaa. Itse hei-
lun polvillani maalitolpalta toiselle. On aivan iha-
naa estää palloa menemästä maaliin, tähän mi-

näkin CP-vammaisena pystyn.
Kun muutama vuosi sitten halusin alkaa harrastaa säh-

lyä, Lahdesta en oikein löytänyt sopivaa porukkaa, johon 
olisin uskaltautunut. Päätin perustaa oman peliporukan. 
Mutta homma ei oikein ottanut tuulta alleen, en saanut ko-
vin montaa pelaajaa laitakaupungille sählyämään pientä 
maksua vastaan. Luovutin.

Sitten CP-yhdistyksen liikuntavastaava Kari Hyvärinen 
ehdotti, että otetaan salivuoro niin, että jaetaan sali väli-
verholla kahtia; toisella puolella yhdistyksen omat jäsenet 
saavat treenata bocciaa ja toisella puolella on kaikille avoin 
sähly. Saimme tilan Lotilan koululta Lahden keskustasta, 
rahoituksen CP-liiton toimintatonnista ja mailoja lahjoi-
tuksena. Koska CP-yhdistyksessämme ei ole omasta takaa 
tarpeeksi pelaajia, jotta saisimme kunnon pelit aikaiseksi, 
mainostin ilmaista sählyämme paikallisyhdistyksille ja kai-
kenlaisissa Facebook-ryhmissä. Löytyi peliseuraa, lapsia ja 
aikuisia, yhdistysväkeä ja tavallisia kaupunkilaisia.

Sählyä ihan kaikille
Ilona Ihaksi perusti Lahden CP-yhdistyksen alaisuuteen pehmopallolla 

pelaavan sählyporukan, johon kuka vain on tervetullut.
TEKSTI: ILONA IHAKSI KUVA: JUKKA OKSA

Erikoisuutenamme on, että pelaamme pehmotennispal-
lolla, joka on pehmeämpi kuin tavallinen sählypallo. Näin 
esimerkiksi lapset tai pallokammoiset voivat huoletta osal-
listua. Eikä minun tarvinnut ostaa kypärän lisäksi muita 
maalivahdin kamoja.

Meille tärkeintä pelissä on hyvä fiilis, maaleja ei lasketa 
eikä kenenkään suoritusta arvostella. Kentällä voi liikkua 
omaan tyyliin juosten, kävellen, kelaten, sähkärillä tai vaik-
ka niin, että toinen pelaaja työntää pyörätuolia. Joukkueva-
linnoissa ketään ei valita viimeisenä, vaan katson ketä on 
paikalla, ja sen pohjalta yhdessä jaamme porukan mah-
dollisimman tasaväkisiin joukkueisiin. Joskus meitä on niin 
paljon, että saamme kolme joukkuetta. Silloin pelaamme 
viiden minuutin eriä ja yksi joukkue on vuorollaan huilaa-
massa.

Porukka vaihtelee jonkin verran joka kerta, mutta se ei 
haittaa. Minusta on hyvä, että pelaamaan voi tulla silloin 
kuin kerkeää, tähän hommaan ei tarvitse sitoutua. Touko-
kuussa sählymme jää kesätauolle, mutta jatkamme taas 
syyskuussa, uudet pelaajat ovat tervetulleita..
Lisätiedot: Ilona Ihaksi, ilona.ihaksi@gmail.com, 
puh. 0500 604 590
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V
eikka ja Miska Myllyniemi ovat helsinkiläiset 
kaksospojat, jotka ovat pian aloittamassa kou-
lutaipaleensa. Myllyniemien perhe on erittäin 
liikunnallinen, ja pojat ovat vauhdikkaita tapa-
uksia. He harrastavat liikuntaa niin ohjatuissa 

ryhmissä kuin perheen kesken. Sen, että Veikalla on syn-
nynnäinen selkäydinvamma, ei anneta hidastaa.

– Samoin kuin kaikilla muillakin, sitä tietysti toivoo, että 
harrastukset olisivat mahdollisimman lähellä kotia ja kun 
pojat ovat saman ikäisiä, voisivat olla samoissa ryhmissä. 
Ettei harrastuksiin kuskaaminen kuormittaisi arkea liian 
paljon, perheen äiti Sari Myllyniemi sanoo.

Helsingissäkin, jossa harrastusmahdollisuuksia on suh-
teellisen paljon, tällaisen kuvion toimimaan saaminen on 
vaatinut vanhemmilta vaivannäköä: tiedon hakemista so-
veltuvista ryhmistä, harrastuspaikoista ja välineistä sekä tu-
tustumista eri ryhmien toimintaan. 

Sari Myllyniemi oli aiemmin Suomen Paralympiakomite-
an hallituksessa, ja vammaisurheilualan tuntemuksesta on 
ollut hyötyä harrastusmahdollisuuksien kartoittamisessa.

– On pyritty osallistu-
maan aina kun on ollut 
VAU:n, Paralympiakomite-
an tai Malikkeen kokeilu-
tapahtumia, jotta Veikka 
on päässyt pienestä pitäen 
kokeilemaan mahdollisim-
man monipuolisesti eri jut-
tuja. VAU:n Sporttiklubiin 
Veikka ilmoitettiin varmaan 
puolentoista vuoden iässä, 
Sari Myllyniemi sanoo.

– Ajatuksena on ollut, 
että ennen kuin Veikalle 
ehtii tulla käsitys siitä, että 
ei voisi pelata esimerkiksi 
koripalloa tai tennistä, hän 
ehtiikin huomata, että se 
on mahdollista, Sari jatkaa.

Veikka onkin tutustu-
nut sekä pyörätuolikori-
palloon HNMKY:n Kari 

Vanhempien aktiivisuus 
avainasemassa 

erityislapsen harrastuksen 
löytämisessä

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Kämpin kanssa että pyörätuolitennikseen ensin perheen 
kesken ja sittemmin myös kansainvälisen tason pyörätuoli-
tennishuipun Taneli Tenhusen kanssa.

– Tanelin kanssa Veikka on kerran päässyt pelaamaan 
ja sitten nähtiin hänet marraskuussa Tampereen Liikunta-
maassa. Tanelin kautta Veikalle varmaan tulikin se ajatus, 
että hänen haaveammattinsa on pyörätuolitennispelaa-
ja. Taneli on hyvä esikuva, osaa olla hienosti lasten kans-
sa, Sari toteaa.

Tennistä perhe käy pelaamassa säännöllisesti Puisto-
lan tennishallilla. Lisäksi talvella perhe on käynyt laskette-
lemassa siten, että Pasi-isä on laskenut Veikan kanssa kel-
kalla. Perhe on myös lainannut Malikkeelta luistelukelkkaa.

Eniten vaivanäköä perheelle aiheuttaa ohjattujen liikunta-
harrastusten löytäminen, sillä optimitilanne olisi se, että mo-
lemmat veljekset voisivat harrastaa samaan aikaan samas-
sa paikassa. On siis täytynyt pyrkiä löytämään ryhmiä, jotka 
ovat valmiita ottamaan mukaan myös pyörätuolilla liikkujan.

– On huomattu, että uskallus on pitkälti ohjaajasidonnais-
ta. Jos ei ole kokemusta, niin voi helposti olla arka ottamaan 

mukaan ryhmään ja sovel-
tamaan, Sari sanoo.

Helsingin NMKY:n temp-
pukerho on yksi hyväksi 
havaittu paikka. Veikka on 
taitava liikkumaan vahvo-
jen käsiensä avulla, ja tä-
män myötä pojille löytyi 
yhteinen harrastuspaikka 
myös Circus Helsingin ryh-
mästä.

– Oltiin sellaisessa temp-
puratatapahtumassa Su-
vilahdessa ja siellä Circus 
Helsingin rehtori bonga-
si Veikan käsilläkävelytai-
dot ja tuli vähän kuin rek-
rytoimaan häntä mukaan. 
Silloin ei tarvinnut itse olla 
aktiivinen, soitella ja kysel-
lä, onko mahdollista tulla, 
Sari Myllyniemi sanoo..Sari, Miska, Veikka ja Pasi Myllyniemi.
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E
i jokainen erikseen vaan yh-
dessä enemmän erityisliik-
kujien parhaaksi. Tätä aja-
tusta Vaasan kaupunki on 
toteuttanut käytännössä 

jo muutaman vuoden ajan, ja palaute 
kertoo onnistumisista.

Vaasan kaupungin erityisliikunnan-
ohjaaja Tatjana Asplund tuli nykyiseen 
toimeensa vuonna 2011 ja on siitä lähti-
en kehittänyt ennen kaikkea eri tahojen 
kesken. Se on jo poikinut paljon.

– Kutsumanani kokoonnumme eri 
vamma- ja liikuntayhdistysten kans-

Tatjana Asplund haluaa hyvän kiertävän, koska silloin voittavat kaikki.

Yhdessä enemmän on 
täyttä totta Vaasassa

TEKSTI JA KUVA: HEIDI LEHIKOINEN

sa kerran kuukaudessa. Käymme vuo-
ropuhelua siitä, mitä heille kuuluu ja 
mitä soveltavalle liikunnalle kaupun-
gilla kuuluu. Ryhmä on ollut kaikil-
le avoin, mutta soveltaminen on ol-
lut ykkösasia. Kokoontumisten lisäksi 
parannuksia on tehty rakenteellisesti 
siihen, miten päästään kulkemaan ja 
millaisia liikuntapaikkoja on, Asplund 
tiivistää toimintaperiaatteet erityislii-
kunnan hyväksi.

Vaasan kaupunginkin resurssit ovat 
rajalliset, mutta yhdistykset saavat 
joka kausi liikuntakortin, jolla muut 

kaupungin liikuntatilat paitsi uimahalli 
ovat ilmaiseksi käytettävissä. Se mah-
dollistaa toimintaa.

– Tilavaraukset pyörivät kauttani. Me 
tarjoamme tilan ja yhdistys maksaa oh-
jaajan. Yhdistysten budjetit ovat aika 
pienet. Vastaavasti heiltä tapahtumiim-
me tulevat henkilöt ovat meille arvokas 
apu, Asplund kertoo puolin ja toisin 
juuri tarpeeseen vastaavasta avusta.

Toimintamallien muutos ottaa ai-
kansa. Asplund kokee avoimuutensa 
kautta saavuttaneensa ryhmään luot-
tamuksen tason. Asiat menevät eteen-
päin, mikä pitää tekemisen ja ideoin-
nin intoa yllä.

– Nykyään esimerkiksi liikuntaryh-
mät ovat olleet avoimia muidenkin yh-
distysten jäsenille, hinta on vaan eri. 
Ei enää lokeroiduta, kuten aiemmin. 
Olemme yhdessä paljon enemmän, 
kun yhdistämme resursseja. Jos jol-
lain on jo jotain toimintaa, miksi kaik-
ki tekisimme samaa. Annetaan jon-
kun muun hoitaa, ja lisätään resurssia 
muualle, Asplund sanoo.

Vaasan kokoisessa kaupungissa yh-
distysten ja seurojen kenttä on iso ja 
tarjottua toimintaa on moneen läh-
töön. Verkostoitumisen ja tietoisuu-
den lisäämisen vuoksi Asplund koordi-
noi myös eri yhdistysten toteuttaman 
liikuntapäivän. Yhdistykset saavat sa-
malla tuoda toimintaansa kaiken kan-
san tietoisuuteen. Kokeiltavana on 
muun muassa pyörätuoleja. Asplund 
on päivästä ja koko ryhmästä innois-
saan.

– Olen tosi kiitollinen yhdistysporu-
kalle. Kaikki autamme toinen toisiam-
me. Erityisesti hienoa on, kun kuulee 
mikä toimii ja mitä toiveita on. Sillä ta-
valla olemme pystyneet rakentamaan 
soveltavasta liikunnasta sellaista, että 
se vastaa tarpeisiin, hän sanoo..
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aasan Uimaseuran kaksi kertaa 
viikossa kokoontuvan erityis-
ryhmän porukalla on omat jut-
tunsa, ja uintikertoja odotetaan 
innolla. Yksi ryhmän innokkais-

ta uimareista on Lotta, jonka äiti Taina Rei-
ni-Vierikko toivoo myös seuran toiminnan-
johtajana lisää uimareita ryhmään.

– Tällä hetkellä ryhmässä on noin seitse-
män uimaria. Ryhmässä on harjoiteltu tek-
niikkaa ja vauhtia, välillä leikitty enemmän 
ja välillä vähemmän. Uimarit ovat oppineet 
ja kehittyneet tosi hyvin. Lottakin meni ryh-
mään tullessaan rataköyttä pitkin, mutta nyt 
hän ui hyvin, Reini-Vierikko kertoo iloisena.

Reini-Vierikko on tyytyväinen myös kau-
pungin toimintaan soveltavan liikunnan sa-
ralla. Hän miettii, että VUS:n erityisuinnin 
ryhmästä voisi kertoa potentiaalisille uusille 
uimareille ja heitä tunteville nykyistä enem-
män ja tarjota mahdollisuutta tulla pariksi 
kerraksi tutustumaan.

– Voisi tulla kokeilemaan, eikä se velvoita 
mihinkään.

Samaisesta erityisryhmästä on omalle 
kilpauintiuralleen kipinän saanut Nader 
Khalili. Hän siirtyi erityisryhmästä integ-
roituna itselleen sopivaan valmennusryh-
mään, jossa pääsee valmentautumaan 
omalla tasollaan.

– Hän tähtää paralympialaisiin. Persoo-
nanakin hänet on otettu porukkaan tosi 
hyvin. Seurana autamme niin, että mak-
samme kilpailuihin hänen äitinsä huoltaja-
na mukaan. Seurallamme on äärimmäisen 
hieno asia, että meillä on näin menestynyt 
parauimari. Se on jokainen omana itsenään 
-arvomme mukaista, ja sitä haluamme ke-
hittää, Reini-Vierikko sanoo.

Pohjanmaan suurimmalla uimaseuralla 
on 220 lisenssiuimaria ja uimakoululaisia 
300. Ratatila rajoittaa kasvua seurassa, joka 
sai vastikään hienon huomioinnin: se oli 
historian ensimmäisenä uimaseurana eh-
dolla Vuoden Urheiluseuraksi Suomen Ur-
heilugaalassa.. Taina Reini-Vierikko on ylpeä Vaasan Uimaseurasta, jossa jokainen omana itse-

nään -arvo näkyy arjessa. Hänen tyttärelleen Lotalle uinti omassa porukassa on 
tärkeä ja hauska harrastus.

Vaasan Uimaseura on 
ylpeä erityisuimareiden 

ryhmästään
TEKSTI JA KUVA: HEIDI LEHIKOINEN
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E
nnen kuin Janne Keränen 
suostui Liedon Parman 
yleisurheilujaoston valmen-
nusvastaavaksi ja toimin-
nanohjaajaksi, hän heitti il-

moille yhden haaveen:
– Että Parma järjestää parayleisur-

heilun SM-kilpailut, Keränen sanoo.
Näin myös tapahtuu. Turun kupees-

sa sijaitsevan Liedon yleisurheilu-
kentän laaja peruskorjaus valmistuu 
kesäksi ja seura isännöi parayleisur-
heilun SM-kilpailuja 4.–5. elokuuta.

– Liedon kunnanjohtaja Esko Poi-
kela on iloinen ja innoissaan tapahtu-
man tulosta Lietoon. Kentällä ehditään 
käydä joitain kisoja ennen elokuun al-
kua, mutta parayleisurheilun SM-kisat 
tulevat olemaan kentän viralliset ava-
jaiskisat, Keränen kertoo.

Keräsen ja sitä myötä Liedon Par-
man parayleisurheiluinnostus ei ole 
aivan tyypillistä Suomessa, vaikka pa-
rayleisurheilu onkin kesälajeista ainoa 
– siis myös vammattomien urheilu 
mukaan lukien – joka sai Olympiako-
mitean Huippu-urheiluyksiköltä kärki-
lajistatuksen. Jotta kärkilajiksi pääsee, 
pitää lajilla olla olympia- tai paralym-
piatasolla useita mitalikandidaatteja.

Silti parayleisurheilun SM-kilpailujen 
järjestämisestä kiinnostuneita seuroja 
ei ole ollut jonoksi asti, jos aina lain-
kaan. Liedon Parmalla ei ollut kesän 
2018 kisojen haussa kilpakumppanei-
ta. Kaiken kaikkiaan parayleisurheilu 
on seuratasolla Suomessa vielä lap-
sen kengissä.

– Varsinais-Suomessa ei ollut ennen 
meitä yhtään urheiluseuraa, jossa on 
parayleisurheilutoimintaa. Me teem-
me pioneerityötä, Keränen toteaa.

Liedon Parma ryhtyi 
parayleisurheilun 

kärkiseuraksi
TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Pitkän linjan yleisurheiluvalmentaja 
Keränen arvelee kiinnostuksensa pa-
rayleisurheiluun kumpuavan siitä, että 
hänen vaimonsa jo edesmennyt sis-
ko oli kehitysvammainen, jonka kaut-
ta erilaisuuteen liittyvät asiat tulivat 
tutuiksi.

Parman parayleisurheiluryhmä on 

vielä pieni, mutta talvikaudella Kupit-
taan urheiluhallissa Turussa treenaa-
vaan porukkaan otetaan mieluusti 
mukaan uusia tulijoita.

Keränen vetää myös Jokilaakson 
koulun erityisryhmän iltapäiväkerhoa.

– Parma suunnittelee aloittavan-
sa matalan kynnyksen liikuntaryhmä-

 Janne Keränen.



17

Teema

toimintaa Lietoon, johon on helppo 
ja mukava tulla harrastamaan liikun-
taa, ei niinkään hampaat irvessä vaan 
hymy huulilla, Keränen sanoo.

Loppuvuodesta 2017 yleisurheilun 
luokittelija Paula Leppänen kävi luo-
kittelemassa kolme Parman heittäjää, 
Henry Sundblomin (F54), Janne Saa-
rion (F34) ja Tuukka Nurmen (F33). 
Heistä Sundblom ja Saario osallistui-
vat jo tammikuussa Pajulahdessa pa-
rayleisurheilun SM-hallikilpailuihin.

Keränen värväsi Sundblomin ja Saa-
rion kokeilemaan yleisurheilua kelk-
kajääkiekon parista. Saariolla on vah-
va urheilutausta mm. jalkapallosta ja 
jääkiekosta ennen vammautumistaan 
vuonna 2010. Sundblom pelasi puo-
lestaan ennen kelkkajääkiekkoa pit-
kään pyörätuolikoripalloa.

– Jasu (Saario) kysyi, että haluaisinko 
tulla mukaan kokeilemaan heittolaje-
ja. Tällaisiin urheiluun liittyviin asioihin 
minua ei tarvitse hirveästi ylipuhua, 

Janne Keränen ojentaa kuulan Janne Saariolle parayleisurheilun SM-hallikisoissa Pajulahdessa.

Henry Sundblom.

Sundblom naurahtaa.
Parman heittäjät ovat tähän saak-

ka käyttäneet Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA:lta lainattua 
heittotuolia, mutta Sundblomin isä vä-
sää heille omaa tuolia.

– Ihan tosissaan tässä on lähdetty 

töitä tekemään. Jasun kohdalla tavoit-
teena on keihään Euroopan ennätys ja 
Tokion paralympialaiset vuonna 2020, 
Keränen linjaa.

Saarion F34-luokan keihäänheiton 
Euroopan ennätys on Ranskan Thier-
ry Cibonen kaksi vuotta sitten heit-
tämä 25,35. Saario heitti maaliskuun 
alussa Tampereella hallikisoissa tulok-
sen 18,88, joka rikkoi myös kesän EM-
kisarajan 17,70.

Keräsen parayleisurheiluvalmennus 
ei rajoitu pelkästään liikuntavammai-
siin heittäjiin, vaan Parman ryhmässä 
on myös yksi näkövammainen ja yksi 
kehitysvammainen urheilija. Lisäk-
si pääkaupunkiseudulla Keräsen val-
mennettavana on 12 juoksijan ryhmä, 
johon kuuluu yksi cp-vammainen ja 11 
näkövammaista henkilöä. Ryhmässä 
ovat mm. Suomen eturivin sokkopin-
giksen pelaajiin kuuluvat Hanna Vil-
mi, Teemu Ruohonen, Ari Lahtinen 
ja Jouni Viitamäki..
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Kolumni
 NIKO SALOMAA

on turkulainen paralympiapurjehtija.

P
äätös siitä, että purjehdus putoaa pois paralympialaisista, oli itselleni kohtalokas. Edustin Suomea se-
kä Lontoon 2012 että Rion 2016 paralympialaisissa. Päätöksen jälkeen olen ollut itse aktiivisesti vai-
kuttamassa siihen, että purjehdus saataisiin takaisin paralympialaisiin.

Tilanne palauttamisen suhteen on hyvä, vaikkakin Tokion 2020 lajit on lyöty lukkoon ja purjeudusta ei pa-
ralympialajina siellä tulla näkemään. Sen sijaan Pariisin 2024 tilanne näyttää hyvältä. Kansainvälinen Paralympiako-
mitea IPC on ottanut Kansainvälisen Purjehtijaliiton (ISAF) hakemuksen käsittelyyn, jotta purjehdus saataisiin palau-
tettua. Näillä näkymin päätös purjehduksen palauttamisesta tehdään tammikuussa 2019. Mikäli hakemus menee 
läpi, saattaa purjehdus olla näytöslajina Tokiossa 2020 ja takaisin paralympialajina 2024.

Muutos on tuonut mukanaan myös paljon hyvää. Purjehduksen eläessä pientä suvantovaihetta on itselläni ollut ai-
kaa myös uusille ideoille. Ollessani jaksolla Validian ”Käpylän” kuntoutuskeskuksessa pääsin kokeilemaan pyörätuo-
limiekkailua.

Suomessa pyörätuolimiekkailutoiminta on aktiivisinta Espoossa (Espoon Miekkailijat) ja Oulussa (Oulun Miekkailu-
seura). Molemmista seuroista löytyvät miekkailutuolit vasta-alkajille, joten heti ei tarvitse omaa hankkia.

VAU myöntää yhdessä Tukilinja-lehden kanssa Startti-stipendejä, jotka edesauttavat harrastustoimintaan mukaan 
pääsemisessä. Itse pystyin stipendin avulla hankkimaan vammaani sopivan maskin sekä miekan. Olenkin päätynyt 
siihen, että miekkailu sopii erinomaiseksi ”talvilajiksi” purjehduksen rinnalle.

Miekkailu ”talvilajiksi” 
purjehduksen rinnalle

Niko Salomaa ja Oulun Miekkailuseuran Riikka Kähkönen.
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Kolumni

V
AU, Liikuntakeskus Pajulahti ja Vammaisten nais-
ten valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry järjesti-
vät vammaisten naisten liikuntaa ja urheilua kä-
sittelevän KokoNAIS-seminaarin Pajulahdessa. 
Seminaaria ennen osallistujat pääsivät kokeile-

maan talviliikuntamuotoja ja -välineitä.
Polioinvalidit ry:n Tampereen osaston puheenjohtaja Lei-

la Lahti-Pätäri oli edellisen kerran kokeillut jääratakelkkai-
lua Ruskeasuon koulun oppilaana 1950-luvulla.

– Tässä oli tällaiset 60 vuotta taukoa ja nyt taas uudes-
taan. Jääkelkkailu oli mieluisaa silloin koululaisena ja tykkä-
sin siitä tosi paljon nytkin. Välineet olivat muuttuneet mel-
koisesti, silloin aikoinaan mentiin ihan tavallisella kelkalla, 
nyt oli istuimet ja kaikki, Lahti-Pätäri sanoi.

– Oli todellinen ilo. Vauhtiakin sai sen verran, että tuntui 
tosi hienolta. Se tuli ihan vanhasta muistista ja oli ihana jää-
rata. Oli myös hyvä huomata, että en ollut ihan huonossa 
kunnossakaan. Pystyin menemään kovaa vauhtia koko sen 
kilometrin verran, hän jatkoi.

Lahti-Pätäri liikkuu arjessaan osin pyörätuolilla ja osin 
kyynärsauvojen varassa. Hän on kyllä harrastanut liikuntaa 
koko 60-vuotisen jääkelkkailutaukonsa ajan, mutta liikku-
minen on rajoittunut sisätiloihin: kuntosalille sekä vesi- ja 
tuolijumppaan.

– Kun liikkumiseni on mitä on, niin ulkoliikunnan harras-
tamiseen, etenkään talviaikaan, kun on liukasta, en ollut 
keksinyt keinoja. En tiennyt ennen tätä viikonloppua, että 
esimerkiksi jääkelkkoja voi vuokrata omaan käyttöön. Täs-
tä viikonlopusta jäi kipinä, luulenpa että vuokraan itselle-
ni kelkan viimeistään ensi talvena ja lähden kokeilemaan, 
Lahti-Pätäri totesi.

Perjantaisen liikuntailtapäivän ja iltaohjelman jälkeen 
lauantaina oli vuorossa KokoNAIS-seminaari, jossa puhuji-

Pajulahden viikonloppu 
palautti Leila Lahti-Pätärin 

kipinän jääkelkkailuun
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: AIJA SAARI

na olivat mm. näkövammainen pituushyppääjä Ronja Oja, 
Special Olympics -meloja Anna Laitinen, pararatsastaja 
Lilli Vehmas, elinsiirtourheilija Lotta Pukkila, ratakelauk-
sen maailmanmestari Amanda Kotaja, pyörätuolitanssija 
Birgitta Starast ja Rusetti ry:n varapuheenjohtaja Pirkko 
Justander. 

Nokialainen Leila Lahti-Pätäri koki saaneensa paljon uut-
ta tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta, ni-
menomaan naisnäkökulmasta.

– Oli hienoa nähdä kuinka vammasta huolimatta on mah-
dollista harrastaa monenlaista liikuntaa. Kun on vain tahto 
tehdä, niin konstit kyllä löytyvät. Sitä tuli itsellekin sellainen 
olo, että ”en pysty” on vain tekosyy. Pienin sovelluksin moni 
asia onnistuu, Lahti-Pätäri sanoi.

Huom! Seminaarin puheosuudet on katsottavissa jälki-
käteen VAU:n Youtube-kanavalta (Youtube-hakuun sanat 
vammaisurheilu kokonais-seminaari)..

SOLIA

Jää- ja hiihtokelkkoja sekä lukuisia muita vammais-
urheilun ja -liikunnan apuvälineitä voi vuokrata 
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:sta: 
www.vammaisurheilu.fi/palvelut/solia

Info

Teema
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Soveltavan liikunnan päivät jär-
jestetään 21.–22. elokuuta 2018 
Helsingissä, ammattikorkeakou-
lu Arcadassa. Vuodesta 1986 
lähtien aina neljän vuoden vä-
lein järjestetty tapahtuma tun-
nettiin aiemmin nimellä Erityis-
liikunnan päivät.
Uudistuneilla päivillä tullaan 
perehtymään soveltavan lii-

kunnan, terveyttä edistävän lii-
kunnan ja vammaisurheilun 
ajankohtaisiin kysymyksiin en-
tistä laaja-alaisemmin. Päivien 
ohjelma koostuu perinteiseen 
tapaan mielenkiintoisista luen-
noista ja teemasessioista sekä 
paljon toivotuista käytännön de-
moista ja esimerkeistä.
Teemoina Soveltavan liikunnan 
päivillä ovat esillä mm. digitali-
saatio ja pelillistäminen, luon-
toliikunta, tietotarpeet vam-
maisuudesta ja liikunnasta, 
inkluusio, yhdenvertaisuus, toi-
mintakyvyn mittaaminen sekä 
ensi kertaa myös ruotsinkieli-
nen soveltava liikunta.
Kun ilmoittautuu mukaan So-
veltavien liikunnan päiville 1.6. 
mennessä, pääsee mukaan 
alennettuun ennakkoilmoittau-
tujan hintaan. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot: www.lts.fi
Soveltavan liikunnan päivät jär-
jestää Liikuntatieteellinen Seu-
ra yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa.

Soveltavan liikunnan päivät 
Helsingissä 21.–22.8.

Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Hollantilaisten Löydä liikunta 
-palvelu on edelläkävijä

Professori Pauli Rintala avaa 
9. Soveltavan liikunnan päivät.

Startti-stipendiä ehtii 
hakea huhtikuun 
loppuun
VAU:n ja Tukilinja-lehden jakama Startti-stipendi tu-
kee harrastamisen alkuvaiheen vammaisurheilu- ja 
-liikuntatoimintaa. Startti-stipendiä voivat hakea niin 
yksittäiset harrastajat kuin yhdistykset ja seuratkin, 
kunhan stipendin käyttötarkoituksena ovat harras-
tamisen alkuvaiheeseen liittyvät kustannukset.

Etusijalla stipendin saajina ovat harrastajat, yh-
distykset ja seurat, joilta puuttuvat riittävät resurs-
sit harrastuskuluihin. Stipendejä ei ole tarkoitettu 
kansainvälisen tason huippu-urheilun kulujen kat-
tamiseen eikä seuratoiminnan jatkuviin rakenteel-
lisiin kuluihin, kuten ohjaajan palkkioihin tai tila-
vuokriin.

Myönnettävien stipendien suuruus on maksi-
missaan 500 euroa yksilöhakijaa ja 1000 euroa yh-
teisöhakijaa kohden. Stipendit rahoittaa Tukilinja-
lehti. Kun stipendi on käytetty, VAU:lle lähetetään 
kertomus ja valokuva stipendin käyttökohteesta.

Startti-stipendin haku on kahdesti vuodessa: huh-
tikuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä. Sti-
pendipäätöksistä ilmoitetaan hakijoille kevään osal-
ta kesäkuun loppuun ja syksyn osalta joulukuun 
loppuun mennessä.

Hakulomake ja lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi
(–> Apurahat ja tuet)

voi käyttää myös matkapuhelinsovelluksella.
Vuoden 2017 lopussa Uniek Sporten kattoi 16 aluetta ja noin 

80% Hollannin soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun tar-
jonnasta. Rahoituksesta vastaa ministeriön liikuntaohjelma, 
Grantzeloose Aktief ja se toimii Fonds Gehandicaptensport 
-säätiön alaisuudessa. Säätiön 12 kokopäiväisestä työntekijäs-
tä kolme vastaa Uniek Sporten -verkkosivustosta. Päivitykses-
tä huolehtivat alueiden liikuntatyöntekijät kahdesti vuodessa. 

Hollantilaisten Uniek Sporten -palvelu kiinnostaa myös mui-
ta maita. Esimerkiksi VAU otti siitä mallia uudistaessaan omaa 
Löydä oma seura -palveluaan. 

DeGraafia puolestaan kiinnostaa suomalaisten kehittämä 
Valtti-toimintamalli, koska liikuntakaverin tai avustajan puute 
on yksi keskeisimmistä liikunnan esteistä myös Hollannissa.  
Seuraavaksi Uniek Sporten ryhtyykin kehittämään buddy-so-
vellusta, joka auttaa saattamaan harrastuskaveria tarvitsevan 
ja vapaaehtoisen yhteen.  

Lisätiedot: https://www.unieksporten.nl/

Hollannin 17 miljoonasta asukkaasta 10 prosentilla arvioidaan 
olevan jokin vamma. Maan asukkaista 56 prosenttia kertoo 
harrastavansa liikuntaa, kun vastaava luku 1,7 miljoonan vam-
maisen asukkaan kohdalla on vain 34 prosenttia. Heistä puolet 
(49%) kertoo kohdanneensa ongelmia sopivan liikunnan löytä-
misessä tai liikuntaan osallistumisessa. 

– Meillä on loistavia liikuntaohjelmia, mutta ihmiset eivät ole 
löytäneet niitä, kertoo Uniek Sportenin ohjelmajohtaja Karin 
DeGraaf. 

Uniek Sporten -palvelu perustettiin kokoamaan koko maan 
liikuntaryhmät ja -palvelut yhdelle verkkosivustolle. Syötetty-
ään hakukenttään postinumeron ja tietoja itsestään sekä mil-
laisesta liikunnasta on kiinnostunut hakija saa listan harras-
tuspaikoista. Lisäksi verkkosivuilta löytyy tietoa esimerkiksi 
tukirahoista, välineistä, kuljetuspalveluista ja lajeista. Vastaa-
vasti liikunnan järjestäjille, kuten urheiluseuroille ja kuntokes-
kuksille on koottu neuvoja vammaisliikunnan aloittamiseksi, 
vapaaehtoisten löytämiseksi, sekä tietoja esteettömyydestä, 
vammaisuudesta, viestinnästä ja rahoituskanavista. Palvelua 

TEKSTI: AIJA SAARI
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Lyhyesti

Tutkittua

Itä-Suomen yliopisto ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkea-
koulu käynnistivät Valkku-tutkimushankkeen (Vammaisen 
nuoren asema liikunnallisissa nuorisokulttuureissa) 2015. Päi-
vi Armilan ja Pasi Torvisen artikkelissa kysytään, millaisia 
liikuntaharrastuksia vammaisilla nuorilla on, miten harras-
tukset ovat tavoitettavissa, millaista vertaissosiaalisuutta 
ne tarjoavat, sekä tarkastellaan osallistumista estäviä tai 
edistäviä tekijöitä.

Nuorisotutkimus-lehdessä ilmestynyt artikkeli perustuu 
hankkeessa koottuun aineistoon, kuten havaintopäiväkir-
joihin, nuorten ja ohjaajien haastatteluihin sekä verkkoky-
selyyn, joka toteutettiin syksyllä 2016. Kyselyyn vastasi 128 
nuorta, joista jokainen on jollakin tavalla liikunnassa mu-
kana. Heistä 58 ilmoitti harrastavansa urheiluseurassa. Ky-
selyssä yleisimmin mainittuja lajeja olivat uinti, kuntosali 
ja pyöräily, siis hyvin samoja lajeja kuin vammattomillakin 
nuorilla. Vamman luonne ja aste kuitenkin kaventavat mah-
dollisuuksien markkinoita.

Havainnointiaineisto koottiin pääosin soveltavan jalka-
pallon, lumilautailun ja rat-
sastuksen tapahtumissa, 
joten vammaisten nuor-
ten osallistuminen taval-
lisiin ryhmiin näyttäytyy 
harvinaiselta. Nuoruuteen 
tyypillinen nuorten oma-
ehtoinen alakulttuuri-
nen liikunnanharrastus 
on niukkaa. Vammaisten 
nuorten liikuntaharrastuk-
set näyttäytyvät aikuisten 
ohjaamana, vammaiseri-
tyisenä ja seuravetoisena 
toimintana, jossa ohjaajilta 
vaaditaan korkeaa ammat-
titaitoa ja joustavuutta.  

Jokaisen nuoren oikeus lii-
kuntaharrastuksiin ja ver- 
taisryhmiin kuulumisen ilo 
eivät tutkimuksen valos-
sa toteudu. Todellisuus ja 
nuorten toiveet eivät koh-
taa. Yksittäisten nuorten 
pääsy liikuntamahdollisuuk-

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Harrastuksen 
löytyminen 
on sattumankauppaa

sien äärelle on rajoittunut koska sopivia liikuntapaikkoja tai 
kyytiä ei ole, vamma haittaa liikkumista ja apuvälineiden ja 
avustajien saaminen on sattumanvaraista. Vammattomi-
en lasten harrastamista ei ehkä nähdä perheissä yhtä ar-
vokkaana kuin vammattomien sisarusten harrastaminen. 
Tietoa pantataan, koska ryhmäkoko pyritään pitämään 
pienenä ja hallittavissa. Toimintakenttä on pirstoutunut 
normaaliin ja erityiseen liikuntaan. Pitkät matkat vertais-
ten luokse hankaloittavat vertaisryhmien syntyä. Vam-
maisurheilujärjestöjen ja muiden organisaatioiden merki-
tys toiminnan järjestäjänä ja osallistujien rekrytoinnissa on 
suurempi kuin vammattomilla nuorilla. Järjestävän organi-
saation puuttuminen nuoren kotiseudulta lisää alueellista 
eriarvoisuutta..
Lähde: 
Vammaiset nuoret ja vapaa-ajan liikunta. 
Päivi Armila & Pasi Torvinen Nuorisotutkimus 35 (2017):4.
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Asiaa ja tarinoita vammaishuippu-urheilun maailmasta.

Huipulla

– Mitalien osalta voidaan olla erittäin tyytyväisiä. Juuri Suur-
Hamari ja Tuomisto olivat niitä urheilijoita, joilta menestys-
tä odotettiin ja sitä myös saatiin, totesi Paralympiakomite-
an valmennuspäällikkö Kimmo Mustonen.

Suur-Hamari oli ennen Pyeongchangia voittanut kolme 
maailmanmestaruutta ja arvostetun X-Games -kutsukilpai-
lun. Etelä-Koreassa hän jatkoi menestysputkeaan lumilau-
tacrossin kultamitalilla ja banked slalomin pronssilla. Suur-
Hamari kilpailee alaraaja-amputoitujen SB-LL2-luokassa.

– Nyt on rinki tavallaan täynnä. On maailmanmestaruus, 
X-Gamesin voitto ja nyt sitten vielä paralympiakulta. Onhan 
tämä tosi huikea juttu. Tämä menee samalle viivalle mui-
den mestaruuksien kanssa, Suur-Hamari hehkutti kultami-
talilaskunsa jälkeen.

Imatralaislähtöinen Suur-Hamari on ensimmäinen suo-
malainen talviparalympialaisten kultamitalisti 16 vuoteen. 

Suomi täytti 
mitalitavoitteensa 

Pyeongchangin 
paralympialaisissa 

Suomen joukkue saavutti kolmen mitalin tavoitteensa 
Pyeongchangin paralympialaisissa. Mitalit Suomelle toivat

Matti Suur-Hamari lumilautailusta (kulta ja pronssi) 
ja Ilkka Tuomisto maastohiihdosta (pronssi).

TEKSTI: AINO LINNAMAA, RIKU VALLEALA KUVAT: RIKU VALLEALA, HARRI KAPUSTAMÄKI

Vuonna 2002 Salt Lake Cityssä Tanja Kari voitti kolme 
maastohiihtokultaa ja Jaana Argillander yhden. Edellises-
tä talvikisojen miesurheilijan kultamitalista oli ehtinyt ku-
lua jo 20 vuotta. Kelkkahiihtäjä Kari Joki-Erkkilä juhli kahta 
kultaa Naganossa 1998.

Maastohiihtäjä Ilkka Tuomisto toi uransa viimeisistä pa-
ralympialaisista pronssimitalin pystyhiihtäjien perinteisen 
hiihtotavan sprintistä. Tuomisto jakoi pronssin saman ajan 
saaneen Kanadan Mark Arendzin kanssa.

– Mitaleilla kun on, niin totta kai se on aina hyvä. Mitali 
on aina mitali ja se on se, mikä on aina totta kai tavoittee-
na. Siltä osin olen äärettömän tyytyväinen, kertoi Tuomisto.

Pitkän ja menestyksekkään paralympiauransa aikana Ilk-
ka Tuomisto on voittanut mitalin kaikista kolmista paralym-
pialaisista, joihin hän on osallistunut. Kilpauransa jälkeen 
hän keskittyy lihakarjatilan hoitoon Hämeenkyrössä.
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Huipulla

– On hienoa siirtää viestikapula nyt nuoremmille. Var-
masti tulee kisoja jatkossa seurattua katsomon puolelta, 
totesi Tuomisto.

Suur-Hamarin ja Tuomiston mitalien lisäksi Suomi saa-
vutti kuusi pistesijaa, jotka toivat Santeri Kiiveri alppihiih-
dosta (sijat 4, 6 ja 6), Ilkka Tuomisto maastohiihdosta (sija 
5) sekä Inkki Inola niin ikään maastohiihdosta (sijat 7 ja 8).

Suomalaisurheilijat saivat Pyeongchangin paralympialai-
sissa myös merkittäviä huomionosoituksia. Kelkkahiihtäjä 
Sini Pyylle myönnettiin arvostettu Whang Youn Dai -pal-
kinto aktiivisesta työstään paralympialaisten hengen ja ar-
vojen edistämiseksi. Näkövammainen hiihtäjä Rudolf Kle-
metti valittiin Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n 
Urheilijavaliokuntaan. Aiemmin Urheilijavaliokunnassa oli 
suomalaisista Katja Saarinen.

Pyeongchangin paralympialaiset rikkoivat kaikki aikai-

Ilkka Tuomisto venyttää pronssille maastohiihdon perinteisen 
sprintissä.

Matti Suur-Hamari tuulettaa lumilautacrossin paralympiakul-
tamitalistina.

semmat ennätykset niin osallistuja- kuin yleisömäärissä. 
Pyeongchangissa kilpaili 49 eri maasta yhteensä 670 urhei-
lijaa, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin edellisissä talvi-
paralympialaisissa Sotshissa neljä vuotta sitten. Erityisesti 
naisosallistujien määrä oli kasvanut ollen nyt 44 prosenttia 
enemmän. Ennätys tehtiin myös niiden maiden määrässä, 
jotka voittivat paralympialaisista kultaa – maita oli nyt yh-
teensä 20.

Tiedotusvälineiden edustajien määrä kasvoi Sotshin pa-
ralympialaisista 15 prosentilla ja kilpailulähetyksiä väli-
tettiin yli sataan maahan. Suomessa Yle välitti yli 70 tun-
tia kuvaa paralympialaisista, mikä oli lähes kaksinkertainen 
määrä Sotshiin verrattuna. Pyeongchangin katsomoihin 
myytiin 343 000 lippua, 27 000 enemmän kuin Sotshissa.

Seuraavat talviparalympialaiset järjestetään Pekingissä 
Kiinassa vuonna 2022..
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Huipulla

Juha Härkönen
Raahelaisen ampumahiihtäjän paras 
suoritus osui 12 km kisaan, jossa Här-
könen oli koko kisan ainoa, joka osui 
kaikkiin tauluihin. Hän sijoittui kym-
menenneksi. Lyhyellä matkalla Härkö-
nen oli 13. ja nor-
maalimatkalla 14.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA 
KUVAT: HARRI KAPUSTAMÄKI, RIKU VALLEALA

Kiiveri ja Inola antoivat 
lupauksia tulevasta

Suomen talviparalympiajoukkueessa Pyeongchangissa urheili mitalistien 
Matti Suur-Hamarin ja Ilkka Tuomiston lisäksi 11 muuta urheilijaa ja kaksi 

opashiihtäjää. Tässä tiivistettynä heidän suorituksensa kisoissa:

Pyörätuolicurlingjoukkue
Markku Karjalaisen, Sari Karjalaisen, Yrjö Jääskeläisen, 
Vesa Leppäsen ja Riitta Särösalon muodostama joukkue 
voitti Yhdysvallat ja Ruotsin, mutta hävisi yhdeksän muuta ot-
teluaan. Suomi sijoittui 12 joukkueen turnauksessa 11:nneksi. 
Joukkuetta kalvaneet sisäiset erimielisyydet pulpahtivat esiin 
haastatteluissa pelien päätyttyä. Joukkueen ytimen pitkään 
muodostaneet Sari ja Markku Karjalainen ilmoittivat lopetta-
vansa curlinguransa ja keskittyvänsä yksilölajeihin (Sari yleis-
urheilun keilanheittoon, Markku ammuntaan).

Santeri Kiiveri
Kisojen päätöspäivänä 18 vuotta täyt-
tänyt lappeenrantalainen urakoi kaikki 
viisi alppihiihtolajia. Pujottelussa mita-
likin oli jo lähellä, mutta tyytyminen oli 
neljänteen sijaan. Totesi tavoittelevan-
sa neljän vuoden 
päästä Pekingissä 
mitalia kaikista la-
jeistaan.

Matti Sairanen
Parataekwondossa MM-mitaleitakin 
voittanut Sairanen sijoittui lumilautai-
lun yläraaja-amputoitujen SB-UL-luo-
kan lumilautacrossissa 17:nneksi ja 
banked slalomissa 20:nneksi.

Inkki Inola
19-vuotias laukaalainen hiihti kovata-
soisessa näkövammaisten luokassa 
7:nneksi sprintissä, 8:nneksi 10 km:lla 
ja 10:nneksi 20 km:lla. Sekaviestis-
sä hiihti koko kisan 3:nneksi nopeim-
man osuusajan. 
Oppaana ampu-
mahiihtäjänä tun-
nettu nuori Vili 
Sormunen.

Rudolf Klemetti
Tuli valituksi Kansainvälisen Paralym-
piakomitean Urheilijavaliokuntaan. 
Ladulla sijoittui 12:nneksi 20 km va-
paalla, 17:nneksi perinteisen sprin-
tissä ja 14:nneksi 10 km perinteisellä 
näkövammaisten 
luokassa oppaa-
naan Jaakko Kal-
lunki.

Sini Pyy
Epäonninen ampumahiihtokisoissaan. 
Lyhyellä matkalla kaatuminen johti kes-
keyttämiseen ja normaalimatkalla hiihti 
harhaan kolmen muun hiihtäjän kans-
sa sijoittuen 14:nneksi. Sama sija myös  
5 km maastohiih- 
tokisasta. Seka- 
viestissä Pyy ura-
koi kaksi osuutta 
ja Suomi sijoittui 
10:nneksi.
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Huipulla

”Urheilijoiden luokittelu on kantava osa vammaisurheilua, kun 
puhutaan kilpailemisesta. Luokitteluprosessi on urheilijalle 
aina jännittävä tilanne. Vaikuttaahan sen lopputulos ratkaise-
vasti siihen, mihin urheilija voi kilpailijana tähdätä ja keistä 
tulee hänen kilpakumppaneitaan. Urheilijan edun ja oikeuk-
sien tulisi olla peruste sille, millaisiksi luokittelun säännöt ja 
toimintamallit rakentuvat. Urheilijalla on oikeus mahdollisim-
man tasapuoliseen ja luotettavaan luokittelujärjestelmään. 
Vahva kansallinen luokittelutoiminta on edellytys toimivalle 
vammaiskilpaurheilijanpolulle.”

Näin alkaa ensimmäinen Suomessa koskaan julkaista-
va kansallinen luokittelukäsikirja. Se on ensimmäinen as-

TEKSTI: KATJA SAARINEN
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Luokittelukoodiston 
uudistuminen ja sen 

vaikutukset Suomessa
kel siihen, että Suomessa saavutetaan viime vuoden alussa 
voimaan tulleet Kansainvälisen Paralympiakomitean luokit-
telukoodin (IPC Classification Code) kriteerit urheilijan luo-
kitteluprosessille. 

Kansainvälinen luokittelukoodi on perusta lajikohtaisil-
le ja kansallisille luokittelujärjestelmille paralympialajeis-
sa. Se määrittää, mikä on luokittelun tarkoitus sekä asettaa 
raamit säännöille ja toimintamalleille, joita tulee noudattaa 
koko paralympiaurheilussa. Kansallinen luokittelukäsikirja 
puolestaan ohjeistaa luokittelukoodiin perustuen kansal-
lisen tason luokittelutoimijoita saavuttamaan kansainvä-
lisesti asetetut tavoitteet. Yhtenäisten toimintamallien on 
tarkoitus tukea lajikohtaista luokittelutoimintaa Suomessa 
ja luoda urheilijoille lisää luokittelumahdollisuuksia.

Luokittelijoiden toiminta on perustunut vapaaehtoistoi-
mintaan ja toimintakulttuuri etenkin kansallisella tasol-
la on ollut hajanaista. Yksinään toimimisen kulttuuri ei ole 
tukenut riittävästi urheilijoita eikä luokittelijoita. Luokit-
teluosaaminen on jäänyt myös lajien sisällä irralleen lajin 
muusta asiantuntijuudesta. Vuoden 2017 aikana Paralym-
piakomitean hallituksen nimeämä luokittelun ohjausryhmä 
on työstänyt luokittelukäsikirjaa, jota lajeilla ja luokittelijoil-
la oli mahdollisuus kommentoida kahdessa eri vaiheessa 
prosessin aikana. Käsikirjan kirjoittamisen lähtökohtana oli 
yhdenvertainen kilpaurheilu.

Vammaisurheilijan polulla kilpaurheilijaksi eteneminen 
vaatii sen, että urheilija luokitellaan sekä kansallisella että 
kansainvälisellä tasolla. Lajin luokittelusääntöjen ja toimin-
tatapojen tulisi olla osa lajin muuta säännöstöä. Se edel-
lyttää kansallisilta lajiliitoilta, että lajilla on mm. luokittelus-
ta vastaava yhteyshenkilö, julkaistut lajin luokittelusäännöt, 
luokittelijan koulutuspolku ja luokittelijat rinnastetaan lajin 
muihin toimijoihin. 

Luokittelijoiden kansallisessa toiminnassa ollaan jo viime 
vuosien aikana siirrytty verkostotoiminnan suuntaan, jossa 
osaamisen jakaminen olisi luonnollinen tapa toimia. Luo-
kittelukäsikirjan tueksi julkaistaan toimintamalli kansallisen 
luokittelun mahdollisille protestitilanteille ja urheilijoille 
sekä valmentajille suunnattu esite siitä, miten valmistaudut 
ja toimit luokittelutilanteessa. Luokittelusta on tulossa nä-
kyvämpi osa lajien toimintaa..Ukrainalaisluokittelija Nataliya Rozymiy luokittelee turkkilais-

pelaajaa maalipallon EM-kilpailuissa Pajulahdessa syksyllä 2017.
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Huipulla

O
sana ’All In’ -EU-projek-
tia, jonka tavoitteena on 
kehittää paralympiaur-
heilua Pohjoismaissa, 
eri Pohjoismaat ovat ja-

kaneet toisilleen tietoa toimivista toi-
mintamalleista vammaisurheilun rek-
rytoinnissa. Yksi projektin tavoitteista 
onkin kehittää tapoja rekrytoida uusia 
urheilijoita mukaan vammaiskilpaur-
heiluun. Pohjoismaat ovat tiedosta-
neet haasteet potentiaalisten urheili-
joiden rekrytoinnissa ja urheilun pariin 
saattamisessa, jonka vuoksi vammais-
urheilussa on vielä paljon käyttämä-
töntä potentiaalia

Islannissa järjestetään vuosittain 
rekrytointitapahtuma, johon voivat 
osallistua sekä lapset, nuoret että ai-
kuiset. Tärkein osa rekrytointia on 
kuitenkin kykyjen metsästys sekä 
medianäkyvyys, jonka myötä paralym-
pia- ja vammaisurheilu saavat positii-
vista näkyvyyttä. 

Norjassa potentiaalisten vammaisur-
heilijoiden rekrytointi tapahtuu järjes-
tämällä vammaisurheilun kokeilupäiviä, 
joissa on mahdollisuus kokeilla ja testa-
ta eri vammaisurheilulajeja. Näiden päi-
vien heikkoutena on kuitenkin koettu 
seurannan puute, jolloin ei saada tietoja 
päivien todellisesta toimivuudesta. 

Ruotsissa rekrytoinnin oleellise-
na kokonaisuutena ovat aloittelijalei-
rit, joita järjestetään eri kaupungeis-
sa. Näissä ”Start Your Impossible” 
-leireiksi nimetyissä tapahtumissa on 
mahdollisuus kokeilla eri vammaisur-
heilulajeja, joiden harrastusmahdolli-
suuksia löytyy kyseisestä kaupungista.

Rekrytointitavat 
Pohjoismaissa 

ja yhteistyön merkitys
TEKSTI: AINO LINNAMAA KUVA: LAURI JAAKKOLA

 Viime marraskuussa Suomessa jär-
jestettiin vammaisurheilun testipäivä 
”Para Talent Day”, joka on suunnattu 
yli 13-vuotiaille henkilöille, joilla on jo-
kin vamma ja jotka ovat innostuneita 
urheilusta. Testipäivän tavoitteena on 
löytää uusia urheilijoita vammaiskil-
paurheiluun ja auttaa heitä eteenpäin 
urheilijan polullaan. Para Talent Day 
-tapahtumaan on haettu mallia mm. 
Hollannista ja Iso-Britanniasta, joissa 
tapahtumia on järjestetty useamman 
vuoden ajan onnistunein tuloksin.

Kuten muissakin Pohjoismaissa 

Tampereella marraskuussa 2017 järjestetyssä Para Talent Dayssa tehtiin Kasva urhei-
lijaksi -taitovalmiustestejä. Tässä sivuttaissiirtyminen pyörätuolisovelluksena.

myös Suomessa on tiedostettu haas-
teet uusien urheilijoiden rekrytoimi-
sessa ja urheilun pariin saattamisessa. 
Eri organisaatioiden, järjestöjen, lajiliit-
tojen, kuntoutuskeskuksien sekä kou-
lujen välinen yhteistyö on tärkeässä 
asemassa myös tulevaisuudessa, jot-
ta potentiaaliset urheilijat on mahdol-
lista löytää ja saattaa harrastuksen pa-
riin. Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä sekä 
jatkuvaa konkreettista työskentelyä 
yhdessä eri tahojen kanssa. Yhdessä 
ja yhteistyöllä meidän on mahdollista 
löytää olemassa oleva potentiaali..
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Alle vuosi Abu Dhabiin
Alle vuoden kuluttua, 14.–21. maaliskuu-
ta 2019 käydään Arabiemiraattien Abu Dha-
bissa kehitysvammaisten Special Olympics 
-kesämaailmankisat. Kesäkisat järjestetään 
poikkeuksellisesti jo maaliskuussa, koska Abu 
Dhabissa on kesällä liian kuuma kisojen läpikäymiseen.

Suomi on saanut urheilijapaikkoja Abu Dhabin kisoihin 
seuraaviin lajeihin: uintiin, yleisurheiluun, Unified-koripal-
loon, keilailuun, ratsastukseen, Unified-jalkapalloon, golfiin, 
rytmiseen voimisteluun, judoon, melontaan, purjehduk-
seen, tennikseen, triathloniin ja beach volleyhin. Suomen 
joukkue tullaan julkaisemaan touko-kesäkuun tienoilla.

Posiosta naisten maalipallo-
joukkueen päävalmentaja
Kouvolalainen Petri Posio on naisten maalipallomaajouk-
kueen uusi päävalmentaja. Naisia viiden vuoden ajan val-
mentanut Heikki Juvonen jäi sivuun siviilikiireiden vuoksi.

Posio on vuoden 2012 paralympiakultamitalisti ja mies-
ten maajoukkueen monivuotinen kapteeni. Hän lopetti pe-
laajauransa maajoukkueessa reilu vuosi sitten ja on toimi-
nut sen jälkeen miesten maajoukkueen apuvalmentajana.

Naisten maajoukkue sijoittui syksyllä 2017 Pajulahden EM-
kilpailuissa kahdeksanneksi ja putosi B-sarjaan. B-sarjan EM-
kilpailut pelataan Puolan Chorzowissa 22.–30.9.2018.

Miesten maalipallo- 
maajoukkueen valmen- 
nustiimi vahvistui vuo-
denvaihteessa fysiikka-
valmentaja Toni Knei-
pillä. Pelaajapuolella 
Petteri Peitso ja Jarno 
Mattila lopettivat maa-
joukkueuransa. Mies-
ten maajoukkueella ei 
ole arvokisoja vuonna 
2018.

Erkki Miinala Sporting 
Lissabonin riveihin
Suomen tämän hetken ykkösmaalipalloilija Erkki Miinala 
siirtyy portugalilaisen suuseuran Sporting Lissabonin rivei-
hin.

Paremmin jalkapalloseurana tunnettu Sporting on viime 
aikoina ryhtynyt panostamaan maalipalloon, mikä näkyy 
mm. maailman huippupelaajien värväämisenä joukkuee-
seen. Portugali ei ainakaan toistaiseksi omien pelaajiensa 
puolesta kuulu lajin kärkimaihin.

– Vuoden sopimus Sportingin ja minun välillä tarkoittaa, 
että esiinnyn jatkossa Sportingin paidassa Portugalin sarja-
turnauksissa sekä sellaisissa kansainvälisissä turnauksissa, 
joihin ei osallistu Suomen maajoukkue tai kotimainen seu-
rani Old Power. Olemme keskustelleet myös pidemmistä 
harjoitusjaksoista Portugalissa, joten voidaan puhua huo-
mattavasta askeleesta kohti ammattimaistumista omalta 
kohdaltani, Miinala sanoo.

Lankisesta naisten 
istumalentopallomaa-
joukkueen valmentaja
Suomen Lentopalloliitto otti istumalentopallon siipiensä suo-
jiin vuoden 2018 alusta ja laittoi pian sen jälkeen naisten is-
tumalentopallomaajoukkueen päävalmentajan tehtävän ha-
kuun. Lentopalloliitto nimesi naisten uudeksi valmentajaksi 
Jari Lankisen, joka työskentelee liitossa kilpailupäällikkönä.

Lankinen oli ehtinyt ottaa tuntumaa lajiin ja naisten jouk-
kueen valmentamiseen tammikuisessa Pajulahti Games 
-turnauksessa, jossa hän toimi väliaikaisena valmentajana.

Naisten maajoukkue valmistautuu 14.–22. heinäkuuta 
Hollannissa käytäviin maailmanmestaruuskilpailuihin.

Ennen Lankista naisten maajoukkuetta valmensi vuosi-
en ajan Timo Väre, jolta löytyy pitkästi taustaa myös mies-
ten istumalentopallomaajoukkueen penkin takaa. Miesten 
maajoukkueen kanssa Väre oli voittamassa useita arvokil-
pailumitaleita vuosituhannen taitteessa.

Leväinen voitti kultaa solisluun 
katkeamisesta huolimatta
Elinsiirron saaneiden talvilajien maailmanmestaruuskilpai-
lut käytiin 7.–12. tammikuuta Sveitsin Anzèressa. Suomen 
ainoa edustaja kisoissa, vantaalainen Jarmo Leväinen voit-
ti kultaa ainoassa lajissaan, lumilautailun suurpujottelussa.

Leväinen sai maksaa hintaa voitostaan, sillä hän laski suur-
pujottelukisan toisen laskun maaliin solisluu katkenneena.

– Ensimmäinen kierros meni minulta hyvin. Toista las-
kua yritin parantaa, mutta lähdin liian kovaa kuluneelle ra-
dalle, osuin porttiin ja lensin ympäri. Kaatuminen tapahtui 
kolmannella portilla ja radalla oli muistaakseni 38 porttia. 
Vauhti ei toki ollut kova, mutta maaliin piti päästä, jotta sai 
mitalin, Leväinen sanoi.

Elinsiirron saaneiden kisoissa kilpaillaan ikäluokittain 
ja sydämensiirron alkukesästä 2015 saanut Leväinen oli 
50-vuotiaiden sarjan ainoa osallistuja. Maaliin asti sinnitte-
ly toi hänelle näin ollen kultaisen mitalin.

Vuoden Urheiluteko -palkinnot 
neljälle ansiointuneelle
Laukaalainen maastohiihtäjä Inkki Inola, lempääläläinen 
taitoluistelija Elina Salminen, helsinkiläinen voimanostaja 
Jenni Kuusela ja oululainen mailapelien taitaja, elinsiirtour-
heilija Markus Niemelä palkittiin tammikuussa VAU:n Vuo-
den Urheiluteko -palkinnoilla Suomen Urheilugaalassa Hel-
singin Hartwall Areenalla. 

Petri Posio.
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Ennen&Nyt
Juttusarjassa tutustutaan takavuosien vammaisurheilusuuruksiin ja 

otetaan selvää, mitä heille kuuluu nyt.

Kaksoisura
Vantaalaisen Liisa Mäkelän viimeisien ja sitä edellisten 
paralympialaisten välissä oli 20 vuotta. Hän on moninkertainen 
arvokilpailumitalisti yleisurheilussa, hiihdossa ja istumalentopallossa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LAURI JAAKKOLA, SIU:N ARKISTO

Liisa Mäkelä (punaisessa paidassa) pelaa edelleen viikoittain istumalentopalloa Vantaan Invalidien vuorolla.
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Ennen&Nyt

M
äkelä syntyi helmikuussa 1941 väli-
rauhan aikana Sääksmäellä eteläisel-
lä Pirkanmaalla. Mäkelä oli maatilan 
lapsi. Vuonna 1949 tuolloin 8-vuoti-
aan tytön jalka jäi niittokoneeseen ja 

jouduttiin amputoimaan polvesta alaspäin.
– Sellaisia onnettomuuksia sattui kuulemma sii-

hen aikaan aika paljon, Mäkelä toteaa.
Mäkelä on ollut liikunnallinen koko ikänsä, mut-

ta aktiivisempi urheilutoiminta alkoi Invalidisääti-
ön ammattikoulussa, jossa hän alkoi pelata lento-
palloa.

– Me vähän kuin valtasimme miehiltä lentopallo-
vuoron. Kuulemma ei meitä ennen naiset olleet pe-
lanneet. Meitä oli siinä hyvä porukka rämäpäitä tyt-
töjä, Mäkelä kertoo.

Mäkelä muutti asumaan pääkaupunkiseudulle, 
ensin Helsinkiin ja sieltä Vantaalle, jossa hän asuu 
edelleen. 

– Maalla ei ollut töitä. Olen tehnyt työurallani mo-
nenlaisia hommia. Pisimpään, eli 38 vuotta, olin 
Arabialla, jossa tein mm. kuppien lasitusta.

Mäkelä harrasti lentopallon lisäksi myös maas-
tohiihtoa ja yleisurheilun heittolajeja. Näistä lajeis-
ta Mäkelä saavutti myös kaikki kymmenen paralym-
piamitaliaan (3 kultaa, 6 hopeaa ja 1 pronssi).

Ensimmäisiin paralympialaisiinsa Mäkelä osallis-
tui 38-vuotiaana. Kotiin tuomisina Norjan Geilossa 
järjestetyistä vuoden 1980 talviparalympialaisista 
oli heti kaksi maastohiihdon kultamitalia. Tuolloin 
talvi- ja kesäkisat järjestettiin vielä samana vuonna, 
ja Mäkelä voitti kesäkuussa Hollannin Arnhemissa 
hopeaa kuulasta, kiekosta ja keihäästä.

Lähes samanmoinen menestysvuosi oli myös 
1984, jolloin Mäkelä voitti Innsbruckin talvikisoista 
hiihtokultaa ja -hopeaa sekä New Yorkin kesäkisois-
ta heittolajeista kaksi hopeaa ja pronssia.

– Ne olivat hienoja reissuja. Suomesta oli isot jouk-
kueet kisoissa ja menestystä tuli paljon. Oli myös 
hienoa nähdä vähän maailmaa, sillä ennen kisareis-
suja ei ollut tultu matkusteltua, Mäkelä toteaa.

Neljät menestyksekkäät paralympialaiset saivat 
kuitenkin riittää Mäkelälle, joka päätti kansainväli-
sen kisauransa hiihdossa ja yleisurheilussa vuoden 
1984 jälkeen.

– Piti töitäkin tehdä ja oli jo perhettä, joten ei eh-
tinyt niin kovasti treenata, kahden pojan äiti sanoo.

Urheilu ei jäänyt kuitenkaan mihinkään, ja len-
topalloa Mäkelä on pelannut ammattikoululaises-
ta saakka. Vuonna 1993 Suomi isännöi historian 
ensimmäisiä naisten istumalentopallon Euroopan 
mestaruuskilpailuja Järvenpäässä ja Mäkelä oli mu-
kana hopeaa voittaneessa joukkueessa.

Mäkelä oli voittamassa viittä istumalentopallon 
arvokisamitalia, viimeisintä vuonna 2003, jolloin 
Suomi juhli EM-pronssia Lappeenrannassa.

Mäkelä sai kokea vielä uransa viidennet paralym-
pialaisetkin. Suomi sijoittui Ateenassa 2004 kuu-
denneksi ja Mäkelä päätti kansainvälisen kisauran-
sa kunnioitettavassa 63 vuoden iässä.

– Edelleen käymme viikoittain pelaamassa istu-
malentopalloa Vantaan Invalidien vuorolla. Se on 
sekavuoro, mutta meillä on sen verran paljon nai-
sia, että olemme pystyneet vielä viime vuosinakin 
käymään esimerkiksi Kotka-turnauksessa pelaa-
massa naisjoukkueella, Mäkelä sanoo.

– Tänä vuonna emme lähteneet, kun siellä ei ol-
lut erikseen naisten sarjaa. Miesten kanssa pelaa-
minen on vähän rajua, kun meillä on kuitenkin suu-
rin osa joukkueesta yli 70-vuotiaita.

– Mielellämme ottaisimme nuorempiakin mukaan 
pelaamaan, mutta ei istumalentopallo ja yleisem-
minkin invalidiyhdistystoiminta tunnu nuoria kiin-
nostavan. Heillä on omat harrastuksensa ja chättäilyt 
tietokoneillaan, toteaa Mäkelä joka toimi seitsemän 
vuoden ajan Vantaan Invalidien varapuheenjohtaja-
na ja on edelleen aktiivinen yhdistystoimija..

Innsbruckin talviparalympialaisissa vuonna 1984 Liisa 
Mäkelä voitti LW4-luokan viiden kilometrin kisan ja oli 
hopealla kymmenen kilometrin kisassa.
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Esimerkkejä ja inspiraation aiheita lasten,
nuorten ja perheiden liikunnasta.

Sporttiklubi

A
jan ja kuntoutuksen myö-
tä toimintakykyä on hie-
man tullut takaisin, ja hän 
pystyy kommunikoimaan 
pädillä olevan Taike-ohjel-

man avulla. Liikunnan harrastaminen 
ei alkuun ollut perheellä päällimmäi-
senä mielessä, mutta hiljalleen sellai-
senkin mahdollisuuden kartoittami-
nen nousi esiin.

– Olin ajatellut, että Oskulle pitäisi 
löytää jokin harrastus, mutta en tien-
nyt yhtään, mistä lähteä etsimään ja 
mitä harrastus voisi olla, Oskun äiti 
Tanja Antikainen sanoo.

Valteri-koulu Ruskiksen kautta tuli 
esite Valtti-ohjelmasta, ja se tuntui 
kuin suoralta vastaukselta äidin mieltä 
hiertäneisiin kysymyksiin. Valtti-ohjel-
man hengen mukaisesti Osku sai itse 
kertoa, mitä lajeja haluaisi kokeilla ja 
äidin yllätykseksi lajit olivat pöytäten-
nis ja nyrkkeily.

– Minä katsoin Youtubesta paljon 
nyrkkeilyvideoita ja halusin itsekin sitä 
kokeilla. Nyrkkeilijöiden lihakset olivat 
hyvin isot ja halusin itselleni samanlai-
set, Osku kertoo.

Oskun Valtit ottivat yhteyttä Savate 
Club Helsinkiin, joka otti ennakkoluu-

Osku ja 
nyrkkeilyvalmentaja 

opettavat toinen toisiaan
Helsinkiläinen Osku oli 5-vuotias, kun hän sai nukkuessaan aivoinfarktin.

Kun Osku heräsi nukutuksesta, ei hän pystynyt liikuttamaan
muuta kuin vasemman käden pikkurilliä. 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: KUVAKAAPPAUS VALTTI-VIDEOLTA/ANTTI JÄÄSKELÄINEN

Valtti-video 
Oskusta ja 
Savate Clubista
Oskusta ja Savate Clubista on 
tehty Valtti-video, joka on 
katsottavissa Valtti-sivustolta: 
www.vammaisurheilu.fi/
ajankohtaista/valtti

Info

lottomasti uuden kokeilijan vastaan.
– Meillä ei ollut aikaisemmin juu-

ri kokemusta vammaisista harrasta-
jista, vaikka näkö- ja kuulorajoitteisia 
on kursseilla ollut. Ja myös henkilöi-
tä, joilla on proteesi. Hyvin ovat kaikki 
pärjänneet, aina voi harjoituksen so-
veltaa sopivaksi, sanoo Savate Clubin 
toiminnanjohtaja Jan Lagerbohm.

– Oskun tapauksessa joutui hiukan 
funtsimaan aluksi, koska täysin vas-
taavanlaista tilannetta ei ollut aiem-
min ollut ja kyseessä oli lapsi. Tun-
nen kuitenkin itseni ja päätökseni, eli 
päästän jokaisen mukaan rajoitteis-
ta huolimatta, jos vain oikeasti haluaa 
tulla mukaan. Siksi tiesin alusta saak-
ka, että Osku tullaan näkemään salilla, 
Lagerbohm toteaa.

Osku kävi Valtti-ohjelman aikana 
kokeilemassa myös pöytätennistä, ja 
sekin oli mukavaa, mutta Vuosaaren 
läheltä ei oikein löytynyt sopivaa har-
rastuspaikkaa. Nyrkkeily sen sijaan on 
jatkunut ohjelmassa säännöllisesti.

– Se on tosi kivaa ja juuri niin haus-
kaa kuin ajattelinkin, Osku sanoo.

Myös Savate Clubissa on oltu tyy-
tyväisiä siihen, että Osku päätettiin 
ottaa mukaan toimintaan. Jan La-

gerbohm sanoo Oskun opettaneen 
ohjaajille vahvaa periksiantamatto-
muutta ja pitkäjänteisyyttä.

– Oskulla on toki aika rajalliset tee-
mat, mitä harjoituksessa voi toteuttaa. 
Mutta niistä yksinkertaisista teemois-
ta saa kuitenkin monipuolisia ja vaih-
televia harjoitteita. Oskun motivaatio 
on aina hyvä. Hän käy säännöllisesti 
harjoituksissa, on käynyt jo puolitois-
ta vuotta. Sekin kertoo jotain siitä, että 
liian tylsää ei ole voinut olla, Lager-
bohm hymähtää..



31

Jan Lagerbohm 
ja Osku.

Sporttiklubi

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n koordinoi-
massa Valtti-ohjelmassa etsitään erityistä tukea tarvitse-
ville lapsille ja nuorille liikuntaharrastusta.

Valtti-ohjelmaan haetaan keväällä. Hakijat voivat olla 
noin 6–23-vuotiaita ja ensisijalla ovat lapset ja nuoret, joil-
la ei entuudestaan ole säännöllistä liikuntaharrastusta.

Ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilö-
kohtaisen Valtin tai Valtti-parin. Valtit toimivat ohjatta-
vansa liikuntakaverina, tukihenkilönä ja harrastuksen 
pariin saattajana. 

Valtit ovat pääasiallisesti liikunta-, kasvatus-, kuntou-
tus- tai sosiaalialan opiskelijoita Valtti-ohjelman lukui-
sista yhteistyöoppilaitoksista eri puolilta Suomea. He 
saavat Valttina toimimisesta opintopisteitä sekä arvo-
kasta käytännön kokemusta omaan alaansa liittyen.

Valtti suunnittelee ohjattavalleen noin 4–6 liikuntako-
keilukerran jakson, joka toteutetaan pääasiassa syksyllä. 

Kokeilujakso koos-
tuu erilaisista lii-
kuntakokeiluista, 
joiden kautta py-
ritään löytämään 
lapselle tai nuorelle 
mieleinen liikuntamuoto 
ja harrastuspaikka.

Haku sekä Valtti-ohjelmaan mukaan haluaville lap-
sille ja nuorille että Valteiksi mieliville opiskelijoille on 
auki huhtikuun loppuun saakka osoitteessa www.vam-
maisurheilu.fi

Valtti-ohjelmasta on valmistunut uusi Valtti-käsikir-
ja, jossa avataan ohjelman toimintaa ja hyötyjä eri nä-
kökulmista. Painetun Valtti-käsikirjan voi tilata itselleen 
maksutta sähköpostitse: 
lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi

Hae Valtti-ohjelmaan 
huhtikuun loppuun 
mennessä
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K
ymmenvuotias äänekoskelainen Saana osallis-
tui Valtti-ohjelmaan pilottivuonna 2016. Saana oli 
harrastanut aiemmin jalkapalloa kotipaikkakun-
nallaan vapaa-ajan avustajan tuella. Ajan myötä 
harrastus muuttui ammattimaisempaan suun-

taan, eikä enää soveltunut näkövammaiselle Saanalle. Ratsas-
tusharrastus puolestaan loppui ratsastustallin lopettamiseen. 
Perheen kanssa hän on käynyt uimassa ja laskettelemassa, 

Äänekoski jousti 
kuljetuspalveluissa, 
jotta Saana pääsee 

harrastamaan ohjatusti
Kaupungin vapaa-ajanharrastuksiin myöntämillä matkoilla – tai pikemminkin 

niiden puutteella tai rajallisuudella – on iso vaikutus siihen, miten erityistä 
tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua liikuntaharrastuksiin. Tämä on saatu 
huomata myös VAU:n Valtti-ohjelman kaksi vuotta kestäneellä taipaleella.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: ULLA SALMELAN KOTIALBUMI

mutta ohjattua harrastusta ei Valttiin mukaan lähtiessä ollut.
– Valtti-ohjelmassa Saana kävi kokeilemassa sählyä, uin-

tia, ratsastusta, keilailua ja jalkapalloa. Saana tykkäsi ko-
vasti Valtin kanssa toimimisesta. Valtti hoiti asiansa hyvin 
ja otti asioista selvää. Tosin hänenkään avustuksella emme 
löytäneet sopivaa harrastusta asuinpaikkakunnaltamme, 
toteaa Saanan äiti Ulla Salmela.

Noin 50 kilometrin päästä Jyväskylästä harrastusmahdol-
lisuuksia sen sijaan löytyi. Saana on ollut nyt toista vuotta 
mukana erityislasten Hyppää ja hymyile -kerhossa. Kerhossa 
tehdään lajikokeiluja, ja sitä kautta Saanalle löytyi ensin tans-
si keväälle 2017 ja nyt sähly keväälle 2018. Kerhon ja sählyn 
myötä Saanalle kertyy viikossa kaksi matkaa Jyväskylään.

– Aiemmin tuntui melko haasteelliselta ajatella, että Saana 
alkaisi harrastaa säännöllisesti jotain noin pitkän matkan pääs-
sä, varsinkaan useampana päivänä, Ulla Salmela sanoo.

Äidillä on epäsäännöllinen kolmivuorotyö 50 kilometrin 
päässä kotoa ja isällä työ, joka vaatii ajoittain matkustamista. 
Perheellä ei ole lähistöllä turvaverkkoa, joka voisi auttaa esi-
merkiksi kuljetuksissa. Saana kulkee Jyväskylään taksilla. Ääne-
kosken kaupunki on myöntänyt 30 matkaa kuukaudessa.

– Alkuun matkoja oli vähemmän ja ne oli suunnattu vain 
Äänekoskelle tai naapurikuntiin. Kävimme kaupungin kans-
sa keskustelua, että Saana tarvitsisi matkoja juuri Jyväsky-
lään, koska omalla paikkakunnalla ei ole eritystä tukea tar-
vitseville lapsille sopivaa toimintaa, Ulla Salmela kertoo.

– Vammaispalvelussa asia ymmärrettiin perustelujen jäl-
keen hienosti ja matka-aluetta laajennettiin koskemaan 
myös Jyväskylää. Saanalla on vakiotaksi ja -kuljettaja, joka 
huolehtii Saanan ohjaajalle asti ja hakee myös, hän jatkaa.

Matkat ovat tietenkin pitkiä ja harrastuksissa käynti vie 
kolme tuntia illasta, mutta Äänekosken kaupungin jouston 
myötä Saanan harrastuksissa käynti on saatu sujutettua 
perheen arkeen. Ulla Salmela arvelee, että ilman Jyväsky-
lään asti ulottuvien taksimatkojen saamista Saana olisi to-
dennäköisesti joutunut luopumaan ainakin toisesta viikoit-
taisesta liikuntaharrastuksestaan..Saana harrastaa ohjatun liikunnan lisäksi myös 

mm. laskettelua perheensä kanssa.
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P
akkanen paukkui Oulun 
Auramajan ladulla aamu-
tuimaan torstaina 15.3. 
Pientä jännitystä oli ilmas-
sa latumestarilla, lauhtuu-

ko keli niin, että hiihtokilpailu voidaan 
järjestää. Pakkasraja oli –15 ja mittari 
näytti –14,5, joten kisa saatiin käyntiin. 
Pakkanen unohtui kaikilta, kun hiihto-
kelkka saatiin alle tai sukset jalkaan.

Ensimmäistä kertaa Oulun erityis-
koulujen ja -luokkien hiihtokisat integ-
roitiin yleisten koulujen hiihtokisojen 
yhteyteen. Toive yhteisten kisojen jär-
jestämiseen tuli opettajilta, sillä syk-
syn yleisurheilukisojen integroimisesta 
oli saatu positiivisia kokemuksia sekä 
myös oppilailta hyvää palautetta.

Hiihtokisaan starttasi ja maaliviivan 
komeasti ylitti 17 oppilasta. Koulut itse 
järjestivät kuljetuksen ja lähdöt toteutet-
tiin non-stop -periaatteella klo 8.30 läh-
tien. Oppilaan tukena sai suorituksen 
aikana olla avustaja. Hiihdettävinä mat-
koina oli alakoululaisilla sekä kelkkahiih-
täjillä 200 metriä ja yläkoululaisilla 400 
metriä.

Kisojen järjestelyistä vastasi Oulun 
kaupungin liikuntasihteeri Tanja Ylisir-
niö. Kisaajat saivat kilpailunumeronsa 
aamulla koulukohtaisesti kisakanslias-
sa. Kilpailun jälkeen jokainen osallistuja 
sai diplomin ja kolme parasta hiihtäjää 
palkittiin vielä erillisillä kisadiplomeil-
la. Kisakansliassa oli tarjolla myös läm-
mintä mehua, joka maistuikin hyvältä 
hiihdon päätteeksi.

– Oli mukavat kisat. En antanut pe-
riksi, vaikka toinen suksi irtosi, sanoi 
Tiernan koulun Leinonpuiston yksikön 
oppilas Taimi Holappa, joka hiihti ylä-
luokkien sarjassa.

– Kisaaminen on mukavaa, varsinkin 
kun kaikki kannustavat, hän jatkoi.

Yhteisistä koulujen 
hiihtokilpailuista hyvät 

kokemukset Oulussa
TEKSTI: MARITA MÄÄTTÄ, SARI KUIVAS KUVAT: MARITA MÄÄTTÄ

Luokkatoveri Otto Lehto-oja oli myös 
tyytyväinen, hän voitti oman sarjansa.

– Hiihtämisessä on parasta luonto. 
Sää oli hyvä. Ei sitä pakkasta huomaa 
hiihtäessä, Otto totesi.

Taimin mielestä hiihtokisojen matka 
oli sopivan mittainen. Otto olisi voinut 
hiihtää pidemmänkin matkan.

– Tässä sai ottaa kunnolla vauhtia 
sauvoilla ja suksilla, Taimi sanoi.

Integroidut hiihtokisat järjestettiin yh-

teistyössä Oulun kaupungin koululiikun-
nan, Oulun liikuntapalveluiden, OAMK:n 
fysioterapia- ja toimintaterapiaopiskeli-
joiden ja VAU:n alueellisen yhteyshenki-
lön Sari Kuivaksen kanssa.

– Järjestäjät kaikki kokivat, että ki-
sat menivät hyvin ja aikataulukin toimi. 
Tämä oli kokeilu, josta on hyvä jatkaa. 
Kokeilujen kautta olemme oppineet pal-
jon ja voimme suositella tätä Oulun mal-
lia myös muille, Sari Kuivas totesi..

Onnellinen Taimi ja diplomi. Oton taktiikka lyhyelle hiihtomatkalle oli 
hiihtää alusta saakka täysiä.
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Y
ksi alkuvuoden viides-
tä Lumitapahtumasta jär-
jestettiin helmikuun alus-
sa itärajan tuntumassa 
Ruokolahden FreeSkissä. 

Tapahtumaan osallistui ensimmäistä 
kertaa 15-vuotias lappeenrantalainen 
down-poika Eetu Koikkalainen per-
heineen.

Eetulla on kosketusherkkyyttä ja 
hän pelkäsi kovasti kaatumista, joten 
perheen ajatus oli, että Eetu kokeilisi 
kelkalla laskemista.

Eetu löysi lumilautailun 
pariin FreeSkin 

Lumitapahtumassa
Alkuvuodesta 2018 järjestettiin eri puolilla Suomea sovelletun laskettelun ja 
lumilautailun Lumitapahtumia. Niissä vammaiset ja tukea tarvitsevat henkilöt 

voivat laskea ja kokeilla muita talviaktiviteetteja sekä perheet voivat tavata 
toisiaan. Tapahtumissa on myös mahdollista osallistua kelkkalaskettelun, 

pystylaskettelun tai lumilautailun opetukseen yhdessä oman avustajan kanssa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: KOIKKALAISTEN KOTIALBUMI

– Vetäjät kuitenkin ehdottivat Eetul-
le pystylaskemista, koska hänellä ei 
ole liikuntavammaa. Eetu kokeili las-
kettelumonoja, mutta ei halunnut nii-
tä, koska ne puristivat, kertoo isä Sami 
Koikkalainen.

Lumitapahtumia koordinoivan Suo- 
men Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n lasten ja nuorten liikunnan 
suunnittelija Nina Peltonen kehotti 
Eetua kokeilemaan lumilautailua, kos-
ka siinä kengät ovat pehmeämmät. 
Kenkiä kokeiltuaan Eetu halusikin ko-

keilla lumilautailua.
– Hiihdonopettaja kohtasi Eetun to-

della hyvin ja osasi kannustaa, minkä 
seurauksena Eetu laski koko opetus-
tunnin eikä kertaakaan jännittänyt tai 
säikähtänyt kaatumista. Hissimatkat 
sujuivat hyvin ja Eetu laski useamman 
mäen opettajan ohjauksella, Sami-isä 
sanoo.

– Oli kiva oppia pitämään tasapaino 
lumilaudalla ja vaihdella asentoa kan-
tapäiltä varpaille. Hissillä oli kiva men-
nä korkealle rinteen päälle, Eetu kertoo.

Tunnin päätteeksi Eetu ilmoittikin 
haluavansa lähteä laskemaan toiste-
kin. Tapahtuman jälkeen hän on käy-
nyt yksityistunnilla saman hiihdon-
opettajan kanssa.

– Tarkoitus on jatkaa laskuharjoituk-
sia säännöllisesti. Tavoitteena on, että 
jonain päivänä Eetu laskee omatoimi-
sesti, Sami Koikkalainen toteaa.

Muita harrastuksia Eetulla ovat so-
vellettu judo ja partio. Lisäksi hän te-
kee huoltajan hommia SaiPan A-
nuorten jääkiekkojoukkueessa. Vuosi 
takaperin Eetu oli seitsemännen luo-
kan TET-harjoittelussa SaiPan lii-
gajoukkueen huollon apuna. Tästä 
aukesi mahdollisuus tulla mukaan A-
poikien huoltotiimiin.

– Hommiini kuuluu pyykkien ja pe-
lipaitojen pesu, juomapullojen täyttä-
minen, pyyhkeiden, mailojen ja puku-
kopin järjestely sekä kannustaminen, 
Eetu sanoo..Eetu totutteli lumilautailuun FreeSkin Lumitapahtumassa osaavan ohjaajan tuella.
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4.–7.6. SantaSport, Rovaniemi:  
Soveltava Sporttileiri
Järjestäjä: Lapin Liikunta, www.lapinliikunta.fi
Lisätiedot: suvi.karusaari@lapinliikunta.fi, 
puh. 040 847 1321

4.–7.6. Vierumäki, Heinola:  
Vierumäen Leiritulet
Järjestäjä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu, 
www.phlu.fi
Lisätiedot: krista.pollanen@phlu.fi, puh. 050 543 5934

4.–8.6. Martin koulu, Hyvinkää:  
SankariSporttileiri I
Järjestäjä: Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, www.eslu.fi
Lisätiedot: sari.sivonen@eslu.fi, puh. 040 544 7771

4.–8.6. Kouvola:  
SporttiAction-liikuntaleiri
Järjestäjä: Kymenlaakson Liikunta, www.kymli.fi
Lisätiedot: petteri.makela@kymli.fi, puh. 044 013 7081

6.–8.6. Imatra:  
Soveltava Sporttileiri
Järjestäjä: Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu, www.eklu.fi
Lisätiedot: lasse.heiskanen@eklu.fi, puh. 040 500 1849

11.–15.6. Joutsan Yhtenäiskoulu:  
KESLI-leiri
Järjestäjä: Keski-Suomen Liikunta, www.kesli.fi
Lisätiedot: toimisto@kesli.fi, puh. 050 3813 820

11.–15.6. Puolimatkan koulu, Hyvinkää: 
SankariSporttileiri II
Järjestäjä: Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, www.eslu.fi
Lisätiedot: sari.sivonen@eslu.fi, puh. 040 544 7771

11.–15.6. Urpolan koulu, Mikkeli:  
KesäSporttis
Järjestäjä: Etelä-Savon Liikunta, www.esliikunta.fi
Lisätiedot: leiri@esliikunta.fi, puh. 044 341 0062

12.–15.6. Urheilutalo, Seinäjoki:  
SisuSporttis
Järjestäjä: Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, 
www.sporttis.fi/sisusporttis
Lisätiedot: johanna.lahdesmaki@plu.fi, 
puh. 0400 412 981

12.–15.6. Ahtela, Sauvo:  
Kesis-leiri
Järjestäjä: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu, 
www.liiku.fi/kesis
Lisätiedot: anna.blomroos@liiku.fi, 
puh. 040 9000 842

13.–15.6. Siilinlahden koulu,  
Siilinjärvi: Sporttileiri
Järjestäjä: Pohjois-Savon Liikunta, 
https://sporttileirit.sporttisaitti.com
Lisätiedot: hanna.holopainen@pohjois-savonliikunta.fi, 
puh. 0400 488 756

2.–6.7. Pitkäjärvi, Kokemäki:  
PitkisSport
Järjestäjä: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu, 
www.pitkissport.net
Lisätiedot: sari.laaksonen@liiku.fi, puh. 02 529 6600

30.7.–2.8. Hiekkasärkät, Kalajoki:  
Jukuleiri
Järjestäjä: Keski-Pohjanmaan Liikunta, www.jukuleiri.fi
Lisätiedot: joonas.kivinen@kepli.fi, puh. 044 0916 076

Kaikille avoin 
leirikesä 2018 
– liikunnallisia 
kesäleirejä 
ympäri Suomea
Liikunnan aluejärjestöt järjestävät kaikille avoimia lasten liikuntaleirejä ympäri Suomea kesällä 2018. VAU tukee leirijärjestäjiä, 
jotta heillä olisi mahdollisimman hyvät valmiudet ottaa mukaan leireille erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Osalla leireistä on myös 
vammaisurheilun ja -liikunnan esittely- ja kokeilupäiviä kaikille leiriläisille. Ilmoittautumiset leireille suoraan aluejärjestöjen kautta.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Tie Tähtiin -leiri on liikuntaleiri vammaisurheilusta kiinnos-
tuneille omatoimisille 12–20-vuotiaille nuorille. Leiri pide-
tään 10.–14. kesäkuuta 2018 Liikuntakeskus Pajulahdessa 
Lahden Nastolassa.

Leirille ilmoittautuessa tulee valita, haluaako osallistua 
yleisurheilu-, uinti- vai palloilulajipainotteiselle leirille. Pal-
loilulajeissa on näkövammaisille nuorille tarjolla mm. maa-
lipalloa ja sokkopingistä sekä liikuntavammaisille nuoril-
le pyörätuolirugbya ja bocciaa. Tie Tähtiin -leirin henkeen 
kuuluu se, että päälajinsa lisäksi pääsee kokeilemaan mo-
nipuolisesti monia lajeja, esimerkiksi pyörätuolimiekkailua.

Leiripäivät ovat tiiviitä ja lajiharjoittelua on runsaasti. Uin-
tileirille osallistuvilta edellytetään 50 metrin uimataitoa it-
senäisesti, ilman uinnin apuvälineitä ja avustajaa.

Leirin hinta 400 euroa, sisältäen neljän vuorokauden 
majoituksen ja täysihoitoruokailut + iltapalan, ohjauksen 
sekä yleisavustusta tarvittaessa. Avustajan leirimaksu: 300 
euroa. Leirimaksuun on mahdollisuus hakea Urheiluopis-
tosäätiön vähävaraisten nuorten tukea, lisätiedot: Mikko 
Levola, mikko.levola@pajulahti.com.

Ilmoittautumiset 24.5. mennessä sähköisellä ilmoit-
tautumislomakkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi.  

VAU:n järjestämän Maalipallo on Road -kiertueen tapahtu-
missa kuka tahansa voi tulla kokeilemaan maksutta näkö-
vammaisten maalipalloa suomalaisten tähtipelaajien joh-
datuksella kädestä pitäen ja kiireettömästi.

Tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki lajista kiinnostuneet 
kaikenikäiset henkilöt, näkövammaisten lasten vanhem-
mat sekä ammatilliset sidosryhmät. Demotilaisuutta varten 
on hyvä ottaa mukaan sisäpelikengät ja liikuntaan sopiva 
vaatetus.

Kiertue saapuu Ouluun perjantaina 20. huhtikuuta ja Vaa-
saan seuraavana päivänä, lauantaina 21. huhtikuuta.

Tie Tähtiin -leiri Pajulahdessa 10.–14.6.

Ilmoittautumisajan päätyttyä leiriläisille lähetetään leirioh-
jeet, aikataulu ja leirilasku.

Tie Tähtiin -leirin järjestävät yhteistyössä Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU, Liikuntakeskus Pajulahti ja 
Suomen Paralympiakomitea.

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

Maalipallo on Road -kiertue 
saapuu Ouluun ja Vaasaan

Oulun tapahtuma
Aika: 20.4. klo 14.00–18.00
Paikka: Oulu, Paloaseman liikuntasali (Pikkukankaantie 2)
Aikataulu:
klo 14.00 Infotilaisuus sidosryhmille, Raksilan uimahalli 
(Pikkukankaantie 3)
klo 15.00 Kokeilutilaisuus sidosryhmille, Paloaseman liikun-
tasali (Pikkukankaantie 2)
klo 16.00 Infotilaisuus kaikille lajista kiinnostuneille, Raksi-
lan uimahalli (Pikkukankaantie 3)
klo 17.00 Kokeilutilaisuus kaikille lajista kiinnostuneille, Pa-
loaseman liikuntasali (Pikkukankaantie 2)
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Erkki Miinala, eki.miinala@
gmail.com, puh. 044 291 2126

Vaasan tapahtuma
Aika: 21.4. klo 13.00–17.00
Paikka: Vaasa, VAMIA:n Hansa-kampuksen liikuntasali 
(Ruutikellarintie 2)
Aikataulu:
klo 13.00–14.30 Infotilaisuus ja maalipallon kokeilu sidos-
ryhmille (kuntoutuhenkilöstö, opettajat, seuratoimijat jne.)
klo 15.00–17.00 Infotilaisuus ja maalipallon kokeilu kaikille 
lajista kiinnostuneille (nuorille ja aikuisille)
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Miika Honkanen, 
honkanen.miika@gmail.com, puh. 050 581 5389
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Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

S
uomalaiset ovat hurahtaneet juoksuun. Ympäri 
maata järjestetään erilaisia juoksutapahtumia, 
jotka keräävät satoja tai jopa tuhansia ihmisiä 
yhteen. Tapahtumia ja reittejä löytyy aina ma-
ratoneista ja puolimaratoneista viiden ja kym-

menen kilometrin mittaisiin lenkkeihin, joita voi taittaa niin 
juosten kuin kävellen. Monet lähtevät tapahtumiin suorit-
tamisen sijaan viettämään aikaa yhdessä muiden kanssa. 
Myös perheet ovat löytäneet juoksutapahtumat.

Useat juoksutapahtumat ovat jo melko esteettömiä tai 
niissä saattaa olla yksi esteetön reitti, jota pääsee kulke-
maan myös lastenrattailla tai pyörätuolilla. Vaikka reitti ei 
olisikaan täysin esteetön, avustajan ja apu- ja toimintaväli-
neen avulla osallistuminen on mahdollista. Haastavampiin 
maastoihin sijoittuviin juoksutapahtumiin kannattaa valita 
maastokelpoinen toimintaväline.

Jos huomaat juoksutapahtumiin osallistuessasi jotain 
puutteita esteettömyyden suhteen, ole rohkeasti yhteydes-
sä tapahtumanjärjestäjään. Monet järjestäjät ovat kiinnos-
tuneet tekemään parannuksia, joiden kautta osallistumi-
nen on mahdollista yhä useammalle.

Esimerkkejä juoksutapahtumiin soveltuvista 
toimintavälineistä
Omasta pyörätuolista saa maastokelpoisemman, kun sii-
hen liittää nokkapyörän. Näin liikkuminen tulee kevyem-
mäksi myös avustajalle. Erilaisia juoksurattaita on saatavilla 

Kaikki mukaan juoksemaan!
TEKSTI: SOILE HONKALA JA ANTTI TULASALO
KUVAT: VEIKKO SOMERPURO, MALIKE

aina pienistä lasten malleista jopa lähes satakiloisille sovel-
tuviin rattaisiin. Ne kulkevat hyvin myös hiekkateillä.

Vaikeasti vammaisen lapsen kanssa juoksutapahtumiin 
voi osallistua esimerkiksi Kimba-rattailla, joissa on kolmi-
pyöräinen cross-alusta.

 Kantotuolia muistuttava Joelette-maastokärry sopii erit-
täin haastavallekin reitille esimerkiksi polkujuoksuihin tai 
suunnistukseen. Joelette-maastokärryn kanssa liikkuessa 
avustajia tarvitaan vähintään kaksi.

Myös Hippocampe-maastopyörätuoli kulkee kevyesti 
pienten kantojen yli. Hippocampesta on olemassa Marat-
hon-versio, joka on kehitetty nimenomaan juoksu- ja hölk-
kätapahtumia varten. Tästä mallista on tulossa vielä maas-
torenkailla varustettu versio, joka olisi varmasti Suomen 
oloissa tapahtuviin juoksutapahtumiin aivan erinomainen. 
Toivottavasti se saadaan pian markkinoille.

Tarvittaessa toimintavälineitä voi vuokrata Malikkeen tai 
SOLIA:n vuokraamoista ja myös joidenkin kaupunkien, esi-
merkiksi Oulun tai Turun, liikuntatoimet lainaavat toimin-
tavälineitä.

Juoksija-lehti on koonnut Suomen juoksutapahtumat ka-
lenteriin, joka löytyy heidän sivuiltaan osoitteesta www.juok-
sija-lehti.fi Tapahtumat-osiosta. Katso siis sieltä sinua lähellä 
oleva tapahtuma ja ilmoittaudu rohkeasti mukaan! .
Lisätietoa: www.välineet.fi ja antti.tulasalo@malike.fi

Malikkeen Voimavirtaa-perhekurssilla osallistuttiin Espoon 
Rantakympille vuonna 2014. Välineinä toimivat nokkapyörä 
(vas), GoGo-juoksurattaat ja Kimba-rattaat cross-alustalla.

Joelette-maastokärryllä pääsee kulkemaan myös 
kapeilla ja juurakkoisilla metsäpoluilla.
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Katsaus kunto- ja harrasteliikunnan ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoihin.

Kuntoillen

Tandem mahdollisti 
rakkaan harrastuksen 

jatkumisen
Pyöräilyonnettomuudessa aivovamman saanut Hanna Lankinen kokeili 

miehensä Pasi Eerikäisen kanssa Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta 
SOLIA:n tandemia ja pian he ajoivatkin jo omalla pyörällään.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: HANNAN JA PASIN KOTIALBUMI, MIKKO LANKI

E
lokuussa 2015 porvoolaisen Hannan elämä muut-
tui peruuttamattomasti. Pyöräilykypärän ansiosta 
se ei sentään päättynyt.

Hanna joutui kolariin Nurmijärven Lepsämäs-
sä, kesken Tour de Helsinki -pyöräilykilpailun 140 

kilometrin mittaisen kuntoajon. Ryhmäkolarissa loukkaan-

Kuvan musta tandem on SOLIA:lta vuokrattu Trek 1000.

tui moni muukin pyöräilijä, mutta kovasta vauhdista ohjaus-
tankonsa yli sinkoutuneelle Hannalle turma oli kohtalokkain. 
Hän löi päänsä asvalttiin ja sai vakavan aivovamman. Hanna 
heräsi koomasta saman vuoden lokakuussa.

34-vuotias Hanna on pyöräilijä henkeen ja vereen, kuten 
myös miehensä Pasi, joka valvoi puolisonsa vierellä tämän 
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Kuntoillen
ollessa koomassa.

– Tajuttomuuden aikana Hannan syke rauhoittui aina, kun 
hänen jalkoihinsa viritetyn MOTOmed-polkulaitteen kone 
pyöritti jalkoja, Pasi sanoi.

Pikku hiljaa lihastoiminta alkoi vahvistua. Vielä laitoskun-
toutusvaiheessa Hanna käytti MOTOmediä, mutta keväällä 
2016 palvelutalossa Tuusulan Hyrylässä hän saattoi siirtyä 
polkemaan kuntopyörää. Niinpä Pasi hankki Hannalle tuke-
van Wattbike-kuntopyörän.

Seuraavaa askel oli kolmipyörä, jolla ajaminen ei kuiten-
kaan miellyttänyt Hannaa. Itsenäinen pyöräily tavallisel-
la pyörällä ei tullut kyseeseen aivovammasta johtuvien ta-
sapainohaasteiden vuoksi. Siksi Hannalle ja Pasille nousikin 
ajatus tandempolkupyörästä.

– Ryhdyin etsimään sellaista netistä. Oli kuitenkin tärkeä 
päästä kokeilemaan, miten ajaminen onnistuisi ennen kuin 
kannatti ostaa sellaista omaksi. Hannan silloinen fysiotera-
peutti vihjasi SOLIA:sta ja löysimmekin sivut ja vuokrausvali-
koimasta kaikenlaisia tandemeja, Pasi kertoo.

– Aluksi mietimme sellaista, jossa avustettava polkee edes-
sä. Siinä mallissa tuntui hyvältä ominaisuudelta se, että kum-
mallakin on omat rattaat eli kumpikin voi polkea omaan tah-
tiinsa. Päätimme kuitenkin vuokrata perinteisen tandemin, 
Trek 1000:n, koska ajatuksissamme oli jo siinä vaiheessa 
maantiepyörämallisen tandemin hankkiminen, Pasi jatkaa.

Hanna ja Pasi vuokrasivat tandemin SOLIA:lta kahdeksi vii-
koksi kesällä 2016. Onnistuneesta kokeilusta innostuneena 
kaksikko osti jo heinäkuussa oman, Cannondalen kilpapyö-
rämallisen tandemin.

Asiat etenivät nopeasti, mutta totuttelu ajamiseen vaati 
kärsivällisyyttä.

– Ihan ensimmäisillä kerroilla meillä oli turvallisuussyistä 

Hanna ja Pasi kävivät koeajamassa uuden Ciöcc-tandeminsa Espanjassa, jossa kilometrejä kertyi viikon aikana 341.

avustaja apuna lähdössä ja lopettamisessa. Tarvitsin silloin 
voimakkaan tuen ja avun päästäkseni ylipäätään pyörän sel-
kään ja sieltä pois. Nykyään en enää siihen avustajaa tarvit-
se. Totesimme myös ekojen lenkkien jälkeen, että tarvitsem-
me lukkopolkimet. Oli aika pelottavaa, kun jalkani irtosivat 
polkimista. Pasi sai puristaa kunnolla ohjaustankoa, ettem-
me kaatuisi, Hanna sanoo.

Nyt Hanna nousee jo yksin pyörän selkään Pasin pitäessä 
pyörää paikallaan. Pysähtyessä Hanna nousee satulasta Pa-
sin jälkeen Pasin pitäessä pyörää tukevasti puristusotteessa.

– Liikkeelle lähteminen ja pysähtyminen ovat edelleen 
”vaarallisimmat” hetket ja ne ottavat aikaa. Siksi vältämme 
ajaessamme keskusta-alueita, joissa on pysähdyttävä toistu-
vasti, Pasi toteaa.

Jo ensimmäisenä tandemkesänä 2016 Hanna ja Pasi ajoi-
vat lähes 1500 kilometriä, viime kesänä hieman yli sen. Viime 
kesänä tosin kilometrejä olisi kertynyt paljon enemmänkin, 
ellei sateinen sää olisi rajoittanut.

Alkuvuodesta 2018 Hanna ja Pasi hankkivat uuden tande-
min, italialaisen Ciöcc-hiilikuitukilpurin, joka on tehty mittati-
laustyönä juuri heille. Helmi-maaliskuussa he toteuttivat pit-
käaikaisen unelmansa pyörämatkasta Espanjaan.

– Olimme haaveillee Espanjan matkasta jo ennen onnetto-
muuttani, Hanna sanoo.

– Tandempyörän avulla olemme voineet jatkaa yhteistä 
harrastusta Hannan vammautumisesta huolimatta. Olem-
me olleet tästä mahdollisuudesta tosi kiitollisia ja onnellisia. 
Monesti olemme miettineet, että kas kun emme ennen on-
nettomuutta tajunneet ostaa tandemia. Tandemilla ajaessa 
voi jutella sujuvammin, kun kuulee ilmavirrasta huolimatta, 
mitä toinen sanoo, eivätkä kuntotasoerot haittaa käytännös-
sä ollenkaan, Pasi päättää..

Lisätiedot SOLIA:n 
apuvälinevuokraus-
toiminnasta
•  www.vammaisurheilu.fi/
   palvelut/solia
• apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, 
   puh. 045 677 0516,
   jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi

Info
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– Minulla on 16 viikoittaista säännöllistä erityisryhmää ja 
lisäksi satunnaisempia ryhmiä, kuten uimakouluja ja pal-
velutaloissa järjestettäviä liikuntatuokioita, kertoo Pia Mä-
ensivu, joka tekee vuoden alusta lokakuuhun kestävää si-
jaisuutta Riihimäen vakituiselle erityisliikunnanohjaajalle 
Taru Mikkoselle.

Ohjaamiselta ja ohjaustuntien suunnittelulta jäävän ajan 
Mäensivu käyttää kokonaisuuden koordinointityöhön. Kun 
kaupungissa on paljon liikuntatoimintaa järjestäviä vammais- 
ja potilasyhdistyksiä sekä useampia vammaisurheilutoimintaa 
järjestäviä seuroja, tulee pyrkiä siihen, ettei kaupungin, yhdis-
tysten ja seurojen tarjonnassa olisi turhia päällekkäisyyksiä.

– Meillä on parikin työryhmää, omaishoitajien ja ikään-
tyvien ryhmät, joissa pähkäillään, millaisia toimintoja tarvi-
taan, Mäensivu sanoo.

Riihimäellä tuetaan erityisliikuntaa järjestäviä tahoja si-
ten, että kaupungin omistamista liikuntapaikoista ei erityis-
liikuntavuorojen osalta perittäisi maksua tai maksu olisi ai-
nakin hyvin kohtuullinen, riippuen hieman tapauksesta.

Omatoimisesti liikuntaa harrastavia Riihimäen kaupunki 
puolestaan tukee erityisliikuntakortin muodossa. Kun kor-
tin saa käyttöönsä, oikeuttaa se sisäänpääsyn Uimalaan 
alennettuun hintaan.

– Sillä pääsee paitsi uimaan, myös Uimalassa järjestettä-
viin liikuntaryhmiin sekä kuntosalille. Korttiin on mahdollis-
ta saada myös merkintä avustajan tarpeesta, jolloin avusta-
ja pääsee sisään maksutta, Mäensivu selvittää.

Mäensivu huomauttaa, että Riihimäellä iso osa kaikis-
ta kaupungin liikunnanohjaajien ohjaamista ryhmistä kuu-
luvat oikeastaan erityisliikunnan piiriin. Terveysliikunnan 
puolelta löytyy ryhmiä mm. painonhallintaan sekä maa-
hanmuuttajataustaisille, jotka voidaan lavealla katsannolla 
laskea myös erityisryhmiksi.

– Meillä on myös yli 75-vuotiaille suunnattu kuntosaliryh-
mä, josta olemme saaneet kuulla sen olevan melko ainut-
laatuinen, Mäensivu toteaa..

Yhteispeli tekee 
Riihimäestä vilkkaan 

erityisliikuntakaupungin
Riihimäki on Kanta-Hämeen eteläosissa sijaitseva vajaan 30 000 asukkaan 

kaupunki, jolla on vireää erityisliikuntatoimintaa. Riihimäellä vallitsee 
suhteellisen hyvä tasapaino kaupungin omien sekä yhdistysten ja seurojen 

järjestämien liikuntaryhmien välillä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: PIA MÄENSIVUN KOTIALBUMI

Pia Mäensivu.
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Syyt sille, että jokin yhdistys tai urheilu-
seura päättää ryhtyä maksamaan VAU:n 
30 euron vuosittaista jäsenmaksua, voi 
karkeasti jakaa kahteen päälinjaan: ide-
ologiset ja käytännölliset syyt. Sorviston 
kyläyhdistyksen osalta vaakakuppi kal-
listuu käytännöllisen syyn puolelle.

– Kyläyhdistyksellämme on hyvin ak-
tiivinen bocciaporukka, joka harjoitte-
lee kahdesti viikossa ja kiertää kilpai-
luissa. He ovat käyttäneet Ylivieskan 
kaupungin salivuoroja, ja kaupungin 
liikuntajohtaja Kati Hämäläinen-Myl-
lymäki sitten vinkkasi, että salivuorot 
on mahdollista saada urheiluseura-
hintaan, jos olisimme jonkin järjestön 
jäsen, selvittää Sorviston kyläyhdistyk-
sen sihteeri Petra Ukonsaari.

VAU on boccian lajiliitto, joten se oli 
luonteva valinta Sorviston kyläyhdis-
tyksen liikunnalliseksi kotipesäksi. En-
sin yhdistyksen oli tosin muutettava 
sääntöjään, sillä VAU:n jäseneksi pää-
semiseen vaaditaan, että yhdistyksen 
säännöissä tulee olla maininta liikun-

Boccia toi Sorviston 
kyläyhdistyksen
VAU:n jäseneksi

Sorviston kylä sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Ylivieskan keskustasta 
itään Nivalaan päin menevän tien molemmin puolin. Vuoden 2018 alussa 

Sorviston kyläyhdistyksestä tuli ensimmäinen kyläyhdistys, joka liittyi Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n jäseneksi.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: SORVISTON KYLÄYHDISTYS

nasta tai urheilusta.
Talvikaudella sorvistolaiset pelaavat 

bocciaa kaupungin tiloissa koulujen lii-
kuntasaleissa, ja näistä vuoromaksuis-
ta kyläyhdistys saa nyt VAU:n jäsenenä 
vapautuksen.

– Viime kesänä boccianpelaajam-
me urakoivat Sorviston kyläkoulun ul-
koliikunta-alueelle uuden pinnoitteen 
ja siihen bocciakentät, joilla päästiin 
elokuusta lähtien pelaamaan niin pit-
kään, kun ulkokelejä riitti. Toki siinä 
voi harrastaa muitakin lajeja, Ukon-
saari sanoo.

Ukonsaari painottaa, että bocciaa 
saavat tulla pelaamaan muutkin kuin 
vakituiset pelaajat, eikä siihen vaadita 
kyläyhdistyksen jäsenyyttä.

Sorviston kyläyhdistyksellä oli muu-
tamia hieman hiljaisempiakin vuosia, 
mutta viime aikoina toiminta on ollut 
vireää. Alueen lapsiperheille järjeste-
tään tapahtumia, joulun aikaan vie-
tetään puurojuhlaa ja lähikylien väen 
kanssa on tehty bussireissuja ostos- 

ja kulttuuririentoihin. Kyläyhdistys jär-
jestää myös ikääntyvien kuntoutus- ja 
virkistystoimintaa..

VAU:n jäsenyys
VAU:n jäseniksi voivat päästä 
Suomessa vammaisten liikuntaa 
järjestävät tai sitä tukevat rekis-
teröidyt yhdistykset, joilla itsel-
lään on henkilöjäseniä. Tällaisia 
ovat mm. paikalliset vammaisten 
henkilöiden yhdistykset, eri lajien 
urheiluseurat sekä muut vam-
maisurheilua edistävät ja tukevat 
yhteisöt. Jäsenyys maksaa 30 eu-
roa vuodessa.

Lisätiedot ja hakulomake: www.
vammaisurheilu.fi/mika-on-vau/
yleisesti-vausta/-liity-jäseneksi

Sorviston kyläyhdistyksen bocciavuoro 
Katajan koululla Ylivieskassa. Oikeassa 
reunassa Ylivieskan kaupungin liikunta-
johtaja Kati Hämäläinen-Myllymäki.

Info
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Välineet.fi on toimintavälineitä sekä 
vammaisurheilun ja -liikunnan apuvä-
lineitä Suomessa vuokraavien tahojen 
yhteinen verkkopalvelu. Sivuston tarkoi-
tuksena on helpottaa asiakasta löytä-
mään sopiva, juuri hänen tarvitsemansa 
apu- tai toimintaväline. Vanha verkkosi-
vusto on nyt uudistettu ja se löytyy sekä 
Valineet.fi- että Välineet.fi-osoitteilla.

Mukana verkkopalvelussa ovat val-
takunnallisista toimijoista VAU:n alai-
suudessa toimiva Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA sekä Kehitys-
vammaisten Tukiliiton alainen Malike 
(Matkalle, liikkeelle, keskelle elämää).

Alueellisista toimijoista sivustolta löy-
tyvät Liikuntakeskus Pajulahti ja Sa-
takunnan ammattikorkeakoulu sekä 
Oulun, Turun ja Jyväskylän kaupungit.

Lisäksi sivustolle on koottu ne lasket-
telukeskukset, jotka tarjoavat erityis-
ryhmille soveltuvia lasketteluvälineitä 
sekä ne keilahallit, joissa on käytössä 
keilailun apuvälineitä.

Oracing Nat -maastokäsipolkupyörä löytyy Välineet.fi-verkostoon kuuluvan SOLIA:n 
vuokrausvalikoimasta.

Välineet.fi-sivusto uudistui

Välineet.fi-sivustolta pääsee myös 
suoraan SOLIA:n ja Malikkeen väline-
vuokrauskalentereihin. Uutuutena van-
haan sivustoon nähden sivustolle koo-
taan nyt tietoja tapahtumista, joissa 

on kokeiltavissa tai tutustuttavissa Väli-
neet.fi-sivuston toimijatahojen välinei-
tä.

Lisätiedot: www.välineet.fi

KEHU on VAU:n jäsenyhdistysten liikuntatoiminnan kehittä-
misohjelma. Ohjelma starttaa nyt kolmannelle vuodelleen. 
KEHU on avoin jokaiselle VAU:n jäsenseuralle ja -yhdistykselle. 

Ohjelmassa paneudutaan jäsenten toiveisiin ja haasteisiin 
oman liikuntatoimintansa kehittämiseen liittyen. Ohjelmaan 
valitulle yhdistykselle järjestetään oma kehittämispäivänsä, jos-
sa mietitään toiminnan tavoitteita ja etsitään ratkaisuja tavoit-
teen toteutumiseen. Kehittämispäivän jälkeen yhdistys ryhtyy 
suunniteltuihin toimenpiteisiin VAU:n henkilöstön tuella.

Lisätietoja ja hakulomake löytyvät osoitteesta www.vam-
maisurheilu.fi (–> Palvelut –> Jäsenpalvelut –> Kehittämisoh-
jelma). Haku on auki 1.4.–15.5. ja ohjelmaan mukaan pääs-
seille yhdistyksille ja seuroille ilmoitetaan asiasta toukokuun 
loppuun mennessä.

VAU tukee jäsenyhdistysten ja -seurojensa yhdessä järjes-
tämiä paikallisia liikuntatapahtumia. Tukea voi hakea ta-
pahtumaan, jonka järjestämisestä vastaa vähintään kak-
si VAU:n erilaista taustatahoa edustavaa jäsenyhdistystä. 
Hakijana voi siis olla esimerkiksi invalidiyhdistys ja kehitys-
vammaisten tukiyhdistys tai yhdistys ja urheiluseura. 

Haussa tulee selvittää hakijatahot, tapahtuman tavoite, 
kohderyhmät, aika ja paikka sekä alustava taloussuunnitel-
ma. Tukea myönnetään enintään 250 euroa/tapahtuma.

Hakemukset sähköisellä lomakkeella osoitteessa 
www.vammaisurheilu.fi (–> Apurahat ja tuet)

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

Haku liikuntatoiminnan 
kehittämisohjelmaan 
auki 15.5. saakka

VAU-tukea alueellisten 
tapahtumien 
järjestämiseen

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n sääntömääräinen liittokokous pi-
detään lauantaina 28. huhtikuuta 2018 
Helsingissä, Radisson Blu Royal Hotel-

lissa (Runeberginkatu 2). Kokouksessa 
tehdään valinnat liittohallitukseen ja liit-
tovaltuustoon sekä päätetään seuraa-
van kolmen vuoden toiminnasta.

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

VAU:n liittokokous Helsingissä 28.4.
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Svenska sidor

Brasilianaren Lucas Espindola inledde sitt arbete i Stadi 
CrossFit, en helsingforsisk grupp för anpassad crossfit, i 
början av 2018. Gruppens kärna utgörs av rullstolsrugbys-
pelare i huvudstadsregionen, men vem som helst kan kom-
ma med i gruppen. Nedan besvarar Lucas frågor om hur 
gruppen uppkom och om vad anpassad crossfit är.

När och hur kom du till Finland?
Jag var här på en semesterresa 2006. En dag bara vaknade 
jag och beslöt att inte återvända till Brasilien, jag ville näm-
ligen se vilka möjligheter Helsingfors och Finland kunde er-
bjuda mig som instruktör. Med mig hade jag endast en väska 
med kläder, till en början var jag alltså tvungen att jobba med 
allt möjligt för att få ihop till brödfödan. Så småningom kunde 
jag börja arbeta som instruktör och numera är jag delägare i 
Stadi CrossFit tillsammans med mina två kompanjoner. Stadi 
CrossFit är en del av ett större företag Stadi Fit Health Center.

Varför beslöt du att utbilda dig till instruktör  
i anpassad crossfit?
Jag är kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaper och 
jobbade som personlig tränare i Brasilien innan jag flyttade 
till Finland. Jag försökte mig på crossfit första gången 2012 
och blev färdig crossfit instruktör på nivå 1 ett år senare. 
Efter det har jag utbildat mig mer och i oktober i fjol deltog 
jag i en utbildning i anpassad crossfit i New York. Jag har en 
bakgrund i motionsidrott och i anpassad crossfit upplever 
jag att jag kan kombinera de här två grenarna.

Lucas Espindola är pionjär i 
anpassad crossfit i Finland

Är Stadi CrossFits grupp  
för anpassad crossfit den första  
av sitt slag i Finland?
Ja! Vi är stolta över att ha den första crossfit-träningslokalen 
med en utbildad instruktör i anpassad crossfit, inte enbart 
i Finland utan i hela norra Europa.

I din grupp finns deltagare som är förlamade  
i både armar och ben. Är det besvärligt att anpassa 
träningsmomenten för personer med så pass 
omfattande funktionsnedsättningar?
Det här är en mycket vanlig fråga i samband med crossfit, 
och svaret är enklare än många tror. Träningsmomenten 
planeras så att de baserar sig på stimuli. För en person som 
sitter ersätter vi till exempel sitta-på-huk-rörelsen med en 
rörelse som medför liknande upp-och-ner-stimuli, det vill 
säga exempelvis dips med hjulen.

Finns det i er grupp fortfarande plats för nya 
deltagare?
Vår grupp för anpassad crossfit är som vilken annan grupp 
i vår veckokalender. På måndagar och torsdagar har vi nor-
mala timmar och på onsdagar har vi en timme som är öp-
pen för alla. Den här timmen är fredad för teknikinlärning. 
Vem som helst är välkommen för att testa om det här är nå-
got som är lämpligt just för honom eller henne. Atmosfären 
är mycket avspänd och mottaglig. Och ja, vi har fortfarande 
plats för nya motionsidrottare..
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Svenska sidor

Gänget i gruppen av simmare med särskilda behov, som 
samlas i Vasa Simsällskap (VSS) två gånger per vecka, har 
sina egna rutiner och deltagarna i gruppen väntar med iver 
på varje simtur. En av de ivrigaste simmarna i gruppen är 
Lotta, vars mamma Taina Reini-Vierikko, som är verksam-
hetsledare för Vasa Simsällskap, också önskar att antalet 
simmare i gruppen kunde utökas.

– Just nu finns det cirka sju simmare i gruppen. I den har 
man övat teknik och snabbhet, ibland mer lekfullt ibland 
mindre. Simmarna har lärt sig och utvecklats verkligen 
mycket. Då Lotta var ny i gruppen tog hon sig fram längs 
simlinorna i bassängen, men nu simmar hon bra, berättar 
Reini-Vierikko glatt.

Reini-Vierikko är också nöjd över stadens verksamhet 
med anpassad motion. Hon funderar på att man i större 
omfattning kunde informera om VSS:s s.k. para-grupp för 
potentiella nya simmare och deras närstående. Samtidigt 
kunde man erbjuda intresserade möjlighet att några gång-
er komma och bekanta sig med gruppverksamheten.

– Man kunde få komma och bekanta sig, utan att desto 

mer förbinda sig.
Nader Khalili, som är från en likadan specialgrupp, har 

fått gnistan för en egen karriär inom tävlingssimning. Han 
flyttade över från specialgruppen och integrerades i en för 
honom lämplig träningsgrupp, där han har möjlighet att 
träna på sin egen nivå.

– Han har siktet inställt på de paralympiska spelen. Som 
person har man också tagit emot honom i gänget verkligt 
väl. Som sällskap ger vi vårt stöd genom att bekosta kost-
naderna för hans mamma att delta i tävlingarna som hans 
vårdnadshavare. För oss är det en väldigt fin sak att vi har 
en så framgångsrik parasimmare. Det är enligt våra värden 
– alla enligt egen förmåga – och det vill vi utveckla, säger 
Reini-Vierikko.

Det största simsällskapet i Österbotten har 220 licenssim-
mare och 300 simskolelever. Den bristande tillgången på 
simbanor begränsar tillväxten i sällskapet, som nyligen fick 
fin uppmärksamhet: sällskapet är det första simsällskapet i 
historien som har ställt upp som kandidat i kategorin Årets 
Idrottssällskap i Finlands idrottsgala..

Vasa Simsällskap är stolt över 
sin grupp av parasimmare
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Jaana Pesari
voitti ensimmäis-

tä kertaa urallaan kan-
sainvälisen Pajulahti Games 
-kilpailutapahtuman naisten 

sokkopingisturnauksen. Onnit-
telemassa sokkopingismaa-

joukkueen valmentaja 
Akseli Makkonen.
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Valimotie 10, 4. krs., 00380 Helsinki
puh. 044 752 9360 • www.vammaisurheilu.fi

Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee

Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
puh. 0400 340 091, 
riikka.juntunen@
vammaisurheilu.fi
- toiminnan johtaminen
- hallinto- ja talousasiat
- Special Olympics   
  -toiminta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

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

HALLINTO, TALOUS JA JÄRJESTÖTOIMINTA

TUTKIMUS JA KEHITYS

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

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU

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

Jukka Lahti
lajipäällikkö
puh. 045 139 7373
jukka.lahti@
vammaisurheilu.fi
- Special Olympics -toiminta
- INAS-toiminta
- Down-urheilijoiden 
  kv. urheilutoiminta
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on valtakunnallinen 
urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammai-
sille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. 
VAU:n tehtävänä on suunnitella ja kehittää edellä mainittujen 
ryhmien liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen mahdolli-
suuksia ja olosuhteita.

VAU toimii vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien hen-
kilöiden edunvalvojana kilpaurheilussa ja harrasteliikunnas-
sa, mm. harrastamisolosuhteita ja harrastamisen edellytyksiä 
edistäen.

VAU:n n. 250 jäsenyhdistyksestä ja -seurasta valtaosa on 
paikallisia vammaisyhdistyksiä, mutta yhä enenevissä määrin 
jäseninä on myös urheiluseuroja, joilla on vammaisurheilu- tai 
erityisryhmätoimintaa.

Vammaisurheilun lajeja on viimeisen kahden vuosikym-
menen aikana integroitu yleisten lajiliittojen alaisuuteen. Täl-
lä hetkellä VAU toimii lajiliittona näkövammaisten ampu-
maurheilussa, bocciassa, cp-jalkapallossa, kelkkajääkiekossa, 
maalipallossa, pyörätuolirugbyssa, sokkopingiksessä, näkö-
vammaisten shakissa, sähköpyörätuolisalibandyssa sekä voi-
manostossa.

VAU vastaa lajiin katsomatta vammaisurheilijan polun alku-
päästä, eli lasten ja nuorten urheilusta ja liikunnasta sekä ai-

Mitä VAU tekee?
kuisena vammautuneiden saattamisesta urheilun ja liikunnan 
pariin yhteistyössä lajiliittojen ja Suomen Paralympiakomitean 
kanssa. Muiltakin osin VAU toimii lajiliittojen kehityskumppa-
nina vammaisurheiluun liittyvissä asioissa.

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

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

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

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

KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA
XIII REVONTULI-BOCCIA (HENK.KOHT., PARI)
Tampereen Seudun Invalidit ry järjestää XIII Revontuli-bocciakil-
pailun 21.–22. huhtikuuta 2018 Lomakeskus Revontulessa Han-
kasalmella. Lomakeslus sijaitsee Valtatie 9:n varrella. 
Kilpailut alkavat la klo 9.00 ja jatkuvat su klo 9.00.
Sarjat: Naiset ja yleinen parikilpailu, luokat 1–3 henkilökohtainen
Osanottomaksu: 16 €/pari ja 12 €/henkilö maksetaan 
Tampereen Seudun Invalidit ry:n tilille FI9111463000871571. 
Maksaessasi ilmoita maksava yhdistys.
Ilmoittautumiset: 17.4 mennessä puhelimitse 0400 727 898 
(Lasse Mäkinen) tai sähköpostitse teemu.makinen2@gmail.com. 
Huom! Luokkien 1–3 ilmoittautumiset 13.4 mennessä. Jos luok-
kiin 1–3 ei tule vähintään 5 pelaajaa, siirretään yleisen sarjan pa-
rikilpailuun.
Majoituspaketit:
• Paketti 1 pe-su 2 vrk
 o pe 20.4. Majoitus 2-hengen huoneessa tai
 o 4 henkeä/mökki, liput Tuure Kilpeläinen iltaan.
 o la 21.4 aamiainen, lounas (klo 11–15), 
  majoitus kuten edellä,
 o liput Suvi Teräsniska -iltaan.
 o su 22.4 klo 8–10.30 aamiainen ja lounas klo 11–15
 o Paketti 1, hinta 123 €/hlö 
  (1-hengen huoneessa 163 €)
• Paketti 2 la-su 1 vrk
 o la 21.4 lounas klo 11–15, 
  majoitus 2 hengen huoneessa tai
 o 4 henkeä/mökki, Liput Suvi Teräsniska -iltaan
 o su 22.4 aamiainen,ja lounas klo 11–15
 o Paketti 2, hinta 78 €/henkilö 
  (1 hengen huoneessa 98 €)
Majoitusvaraukset 6.4 mennessä, puh. 014 8448 200 tai 
myynti@revontuli.fi, varatessasi mainitse Revontuli-boccia.

Lisätietoja kisoista antaa Lasse Mäkinen, puh. 0400 727 898
Omat pallot ja mittatikut mukaan.

BOCCIAN SISÄKENTTIEN SM-KILPAILUT  
(HENK.KOHT., PARI)
Boccian sisäkenttien henkilökohtaisten ja parien SM-kilpailut jär-
jestetään 27.–29. huhtikuuta 2018 Lahden Nastolassa 
Liikuntakeskus Pajulahdessa (Pajulahdentie 167).
Henkilökohtaisten pelien sarjat: naiset, yleinen, veteraanit ja 
luokat 2–3.
Huom! Uusi veteraanisarja, jonka ikäraja on 80 vuotta. 
Sarjaan on oikeus osallistua kun täyttää ko. ikärajan samana 
vuonna kun SM-kisa on. Naiset ja miehet pelaavat yhdessä sa-
massa sarjassa. Naisille ei tule hyvityspisteitä.
Paripelien sarjat: naiset, yleinen ja luokat 2–3. Lisäksi kouru- ja 
1-luokka pelaavat oman sarjan.
Luokkiin 2–3 luokiteltujen pelaajien ei tarvitse kuulua samaan yh-
distykseen. Hyvityspistejärjestelmä on käytössä kaikissa sarjoissa 
paitsi veteraanisarjassa. Kouru- ja 1-luokan pelaajien ei tarvitse 
hyvityspisteitä ilmoittaa. Kouru- ja 1-luokka pelaavat pelinsä pää-
rakennuksen tanssistudiossa. Muut sarjat pelataan pääraken-
nuksen palloiluhallissa.
• Henkilökohtaisten pelien alkulohkot ja mahdolliset suorat 
finaalit alkavat perjantaina 27.4. klo 14.00
alkaen, pelit jatkuvat lauantaina klo 9.00 alkaen.
• Paripelien alkulohkot ja mahdolliset suorat finaalit alkavat lau-
antaina n. klo 15.00 ja jatkuvat sunnuntaina klo 9.00 alkaen.
• Kouru- ja 1-luokan pelien aikataulusta ja muista tiedoista voi ky-
sellä Jan Huopaiselta, bocciavalmennus@gmail.com
Kunkin sarjan osanottovarmistukset alkavat noin tuntia ennen 
kilpailun alkua päärakennuksen palloiluhallissa.
Osanotto-oikeus näihin kilpailuihin on kaikilla niillä henkilöillä, 
joiden edustama yhdistys on Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta ry:n jäsenyhdistys.
Osallistumismaksut: 16 €/hlö ja 18 €/pari, maksetaan Boccian 
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keilaajaa ei voi muodostaa paria.
• Elinsiirron saaneet ja dialyysissä olevat miehet ja 
naiset sekä parikilpailu.
• Lauantain 1. erä klo 11.00 ja toinen klo 14.00.
Pudotuspelit ja finaalit klo 16.30–18.00.
Sunnuntaina 6.5.
• Kehitysvammaiset miehet ja naiset sekä parikilpailu ja   
Unified-parikilpailu
• Liikuntavammaiset miehet ja naiset sekä parikilpailu.
• Sunnuntain 1. erä klo 12.00 ja 2. erä klo 15.00. 
Pudotuspelit ja finaalit klo 17.30–19.00.
Kilpailuissa noudatetaan VAU:n keilailun SM-sääntöjä.
Alkuerissä keilataan kuusi sarjaa rataa vaihtamatta. Pudotuspe-
lissä kunkin luokan kolmonen ja kakkonen keilaavat kaksi sarjaa. 
Pudotuspelin voittaja finaaliin alkukilpailun voittajaa vastaan. Fi-
naalissa heitetään kaksi sarjaa.
Parikilpailuissa lasketaan alkukilpailun parien kuuden sarjan pis-
teet yhteen.
Tasoitukset parikilpailussa naisilla 10p/sarja, B1-luokan keilaajilla 
käytetään kansainvälistä tasoitusta max. 80p/sarja.
Kilpailumaksu 30 euroa suoritettava pe 20.4. mennessä tilille: 
Kuurosokeat Keilailijat (KSK) FI14 8000 1671 1451 27, VIITE 1054
Ilmoittautumiset pe 20.4. mennessä jukka.kokko@kolumbus.fi 
tai puh. 040 563 8325. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. 
Lisätiedot: esko.jantti@pp2.inet.fi tai 0400 646 436

PÖYTÄTENNIS
PARAPÖYTÄTENNIKSEN SM-KILPAILUT
Suomen Pöytätennisliitto järjestää parapöytätenniksen SM-kil-
pailut lauantaina 5. toukokuuta 2018 klo 10.00 alkaen Espoon 
Tuulimäessä (Itätuulenkuja 9, 02100 Espoo).
Kilpailut ovat SPTL:n alaiset, pelaajalla täytyy olla lisenssi. Tämän 
vuoksi lisenssittömien pelaajien kilpailumaksuun sisältyy kertali-
senssi.
KILPAILUSARJAT
Kaksinpelit
• Miehet, kävelevät pelaajat
• Miehet, pyörätuolipelaajat
• Naiset, kävelevät pelaajat
• Naiset, pyörätuolipelaajat
• Miehet/naiset rating alle 1350 (luokkia voidaan tarvittaessa yh-
distää)
Joukkuepelit
• Kävelevät pelaajat
• Pyörätuolipelaajat (luokkia voidaan tarvittaessa yhdistää)
Joukkueottelussa pelataan ensin kaksi kaksinpeliä, sen jälkeen 
nelinpeli ja tarvittaessa kolmas ja neljäs kaksinpeli, yhteensä kor-
keintaan viisi ottelua. Joukkue joka ensin voittaa kolme ottelua, 
on voittaja. Joukkueen muodostaa kaksi pelaajaa, kuitenkin siten, 
että nelinpeliin voi osallistua kolmas ja neljäs pelaaja. Naiset pe-
laavat miesten joukkuepeliluokissa seka- tai naisjoukkueena.
Pelipallo: JOOLA PRIME. Palkinnot: Kaikissa luokissa palkintoi-
na mitalit.
Kilpailujohto: Martti Autio, paravaliokunta. Tuomarit: Pooleissa 
tuomitsevat vapaat pelaajat. Pyrimme järjestämään otteluihin ul-
kopuoliset tuomarit.
Osallistumismaksu: 25 euroa sisältäen kertalisenssin niille, joil-
la ei ole kilpailulisenssiä. Osanottomaksu oikeuttaa osallistu-
maan kahteen kaksinpeliluokkaan ja joukkuekilpailuun. Maksut 
suoritetaan pelipaikalla tai tilille: FI11 5716 9020 0181 28 (SPTL)
Ilmoittautumiset: 26.4. mennessä: martti.autio@saluspakila.fi
Ratingleikkuri: 23.4.2018. Arvonta: keskiviikkona 2.5. Pelipai-
kalla on pieni kahvio.
Lisätiedot: Martti Autio, puh. 050 570 4730, 
martti.autio@saluspakila.fi

RATSASTUS
KOULU- JA VAMMAISRATSASTUSKILPAILU
Urheiluratsastusseura Tammer Riders ry järjestää koulu- ja vam-
maisratsastuskilpailun sunnuntaina 29. huhtikuuta 2018 Tam-
pereella, Harmoniatallilla.

lajijaoksen tilille FI34 5700 8120 1701 59.
Ilmoittautumiset 15.4. mennessä ja lisätiedot: Raimo Neva-
nen, puh. 040 512 7142 tai raimo.nevanen@gmail.com. 
Sähköpostilla ilmoittautuneille lähetetään kisainfo n. viikko en-
nen kilpailuja.
Majoitus: Majoitusvaraus ja majoituksen maksu tehdään 
internetin kautta samanaikaisesti oheisesta linkistä: 
http://bit.ly/2CPFo5S
Pajulahti toivoo, että mahdollisimman moni varaa ja 
maksaa majoituksen tämän linkin kautta. Viimeinen majoituksen 
verkkomaksu- ja varauspäivä on 15.4.2018.
Opistotasolla on esteettömiä huoneita sekä uuden Kalliopajun 
kaikki huoneet ovat esteettömiä. Ne myydään varausjärjestyk-
sessä! Niiden loputtua jäljellä olevista perushuoneista Pajulah-
ti pyrkii valitsemaan huoneet, joihin on tarpeen mukaan helppo 
kulku.
Majoituspaketit pe-su 27-29.4.2018
• Opistotason huoneet: Täysihoito 2-3hh 146€/hlö, 
puolihoito 2-3hh 130€/hlö
• Hotellitason huoneet: Täysihoito 2-4hh 166€/hlö, 
puolihoito 2-4hh 150€/hlö
Majoituspaketit la-su 28-29.4.2018
• Opistotason huoneet: Täysihoito 2-3hh 79€/hlö, 
puolihoito 2-3hh 71€/hlö
• Hotellitason huoneet: Täysihoito 2-4hh 89€/hlö, 
puolihoito 2-4hh 81€/hlö
1-hh lisämaksu +30€/huone/vrk kaikissa kategorioissa.
Mikäli tarvitset lisätietoja majoituksista tai maksuista, ota 
yhteys: sari.eloranta@pajulahti.com, puh. 044 7755 204. 
Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Ennen varauksen 
alkua esiin tulleissa sairaustapauksissa ja sitä kautta 
peruutuksissa palautamme maksetun summan lääkärintodistus-
ta vastaan, vähennettynä toimistokululla 21€/hlö.

BOCCIAN ULKOKENTTIEN SM-KILPAILUT  
(HENK.KOHT.)
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää boccian ulkokenttien hen-
kilökohtaisten sarjojen SM-kilpailun lauantaina 16. kesäkuuta 
2018 klo 9.00 alkaen Vilppulan uudistetulla urheilukentällä (Ho-
punmäentie 15, Vilppula). Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n jäsenyhdistysten jäsenet.
Sarjat: naiset, yleinen, veteraanit (80 vuotta tänä vuonna tai ai-
kaisemmin täyttäneet miehet ja naiset) ja luokat 2–3. Hyvityspis-
teet ovat käytössä vain luokkien 2–3 sarjassa.
Osallistumismaksu: 16 euroa/henkilö, maksetaan etukäteen 
Mäntän Seudun Invalidit ry:n tilille: FI58 5521 0720 0858 43.
Sitovat ilmoittautumiset 31.5. mennessä: Risto Lepistö, risto.
lepisto@phpoint.fi tai puh. 050 354 2831.
Buffetti ja arpajaiset.

GOLF
ERITYISGOLFIN E-TOUR 2018  
– HCP GOLF AVOIN MESTARUUSKILPAILU
Erityisgolfin E-Tour -kiertueen vuoden 2018 toinen osakilpai-
lu, HCP Golf avoin mestaruuskilpailu pelataan maanantaina 
18. kesäkuuta 2018 Raaseporin Nordcenter Golf Country Club 
NGCC:n Benz-kentällä.
Kilpailumaksu: 50 euroa, sisältää pelaamisen, lounaan ja au-
ton, joille se pitää aada. Maksetaan caddiemasterille tuloskorttia 
haettaessa.
Kilpailupäällikkö: Kari Heikkilä, kari.hcp@gmail.com
Ilmoittautumiset 18.5. mennessä: http://suomenhcpgolf.fi/
form/ilmoittaudu-kilpailuun

KEILAILU
KEILAILUN SM-KILPAILUT
VAU:n keilailun SM-kilpailut järjestetään 5.–6. toukokuuta 2018 
Lahden Keilahallissa (Launeenkatu 5).
Lauantaina 5.5.
• Näkövammaiset miehet ja naiset B1-, B2-, B3- ja 
B4-luokissa sekä parikilpailu. Kaksi B1-luokan 
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Luokat: LUOKKA 1: K.N. Special 2009, avoin kaikille; LUOKKA 
2: Special Olympics -käyntiohjelma 2015, avoin Harmoniatal-
lin hevosilla kilpaileville; LUOKKA 3: Special Olympics -raviohjel-
ma 2015, avoin Harmoniatallin hevosilla kilpaileville; LUOKKA 
4: Special Olympics -laukkaohjelma 2015, avoin Harmoniatal-
lin hevosilla kilpaileville; LUOKKA 5: ”Prosentit ratkaisee” Ryhmä 
I tutustumisohjelma B 2018, avoin kaikille vammaisratsastajil-
le; LUOKKA 6: ”Prosentit ratkaisee” Ryhmä II tutustumisohjelma 
B 2018, avoin kaikille vammaisratsastajille; LUOKKA 7: ”Prosen-
tit ratkaisee” Ryhmä III tutustumisohjelma B 2018, avoin kaikil-
le vammaisratsastajille; LUOKKA 8: ”Prosentit ratkaisee” Ryhmä 
IV tutustumisohjelma B 2018, avoin kaikille vammaisratsastajille; 
LUOKKA 9: ”Prosentit ratkaisee” Ryhmä V tutustumisohjelma B 
2018, avoin kaikille vammaisratsastajille.
Lähtömaksu 20 euroa/luokka. Harmoniatallin hevosilla kilpai-
levilla hevosmaksu 25 euroa/rata. Lähtömaksut ja hevosmak-
sut maksetaan kansliaan käteisellä (tasaraha) viimeistään 30 mi-
nuuttia ennen luokan alkua. Kanslia aukeaa klo 9.00 ja sulkeutuu 
30 min. kilpailujen päättymisen jälkeen.
Ilmoittautumiset omilla hevosilla 22.4. mennessä KIPAan. Har-
moniatallilta lainahevosta tarvitsevat ilmoittautuvat 20.4. men-
nessä: arja.huttunen@horseforte.fi. Ilmoittautuessa on ilmoitet-
tava ratsastajan nimi, hänen edustamansa seura, ratsastettavat 
luokat, ratsastajan pituus ja paino sekä erityistarpeet. Lainahe-
vosten osalta talli tarkistaa ratsastajan soveltuvuuden. Arja Hut-
tunen ilmoittaa 22.4. mennessä sopivan lainahevosen tiedot ja 
ratsastaja ilmoittaa itse KIPAn kautta haluamiinsa luokkiin.
Ratsastajan tulee olla SRL:n ratsastusseuran jäsen ja hänellä tu-
lee olla voimassa oleva E-kilpailulisenssi. Varaudu esittämään jä-
senkortti ja kilpailulisenssi kansliassa ilmoittautumisen yhtey-
dessä.
Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja 
mukanaan.
Kilpailujen johtaja: Arja Huttunen, puh. 040 559 8088, tuoma-
reina Nina Soilammi ja Hanna Leskinen.

RYTMINEN VOIMISTELU
RYTMISEN VOIMISTELUN  
SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT
Sport Club Vantaa ja VAU järjestävät rytmisen voimistelun Spe-
cial Olympics -kilpailut sunnuntaina 6. toukokuuta 2018 Van-
taan Korsossa, Lumon monitoimitalolla (Urpiaisentie 14). Samas-
sa yhteydessä järjestetään joukkuevoimistelun Seura Cup.
Rytmisen voimistelun Special Olympics -luokat: yhdistetty 
N/M A, B, C sekä N1, N2, N3 ja N4. Tasoilla A, B, C ja 1 välineinä 
naru, vanne, pallo ja nauha. Tasoilla 2 välineinä vanne, naru, 
keilat ja nauha. Tasolla 3 välineinä naru, vanne, keilat ja nauha. 
Tasolla 4 välineinä pallo, keilat, nauha ja naru.
Osallistumismaksu: 10 euroa/laji. Osallistumismaksusta lähete-
tään lasku jokaiselle sähköpostiin ilmoittautumisen päätyttyä.
Ilmoittautumiset 15.4. mennessä sähköisesti Nepton-järjestel-
män kautta. Linkki ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.vammais-
urheilu.fi (–> Selaa tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> 
Rytminen voimistelu)
Lisätiedot: Julia Ahonen, puh. 045 2222 829, 
julia.ahonen@scvantaa.fi

SHAKKI
SHAKIN VAU:N MESTARUUSKILPAILUT
Shakin VAU:n mestaruuskilpailut järjestetään 4.–6. toukokuuta 
2018 Tuusulassa, Majatalo Onnelassa (Rantatie 34).
Aikataulu
• Pe 4.5 klo 16.30–17.00 osanoton varmistus, 
klo 17.15–21.15 1. kierros
• La 5.5 klo 9.00–13.00 2. kierros, 
klo 14.00–18.00 3. kierros
• Su 6.5 klo 9.00–13.00 4. kierros, 
klo 14.00–18.00 5. kierros ja palkintojen jako.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, laskutetaan ilmoittautu-
misen jälkeen.

Ilmoittautuminen: 20.4. mennessä: Ari Tonteri, ari.tonteri@
gmail.com. Ilmoita myös jos ruokailet lounastauolla la / su. Lou-
nas noutopöydästä 20 euroa ja keittolounas (su) 15 euroa. Il-
moittautumisen yhteydessä annettava osoite- tai sähköpostitie-
dot.
Majoitus: Majatalo Onnela, myynti@onnela.com, puh: 09 258 
821. Majoitus varattava 20.4 mennessä. 1hh/95 euroa vrk, 
2hh/130 euroa vrk. Jokainen varaa ja maksaa kaikki ruokailut & 
majoituksensa itse. Jos haluat syödä päivällisen, niin kysy majoi-
tuksen varauksen yhteydessä. 
Lisätiedot: ari.tonteri@gmail.com, puh. 050 521 1925.

SULKAPALLO
VAMMAISSULKAPALLON  
SM-KILPAILUT
Vammaissulkapallon SM-kilpailut järjestetään 26.–27. toukokuu-
ta 2018 Tampereella, Tesoman Palloiluhallilla (Tesoman Valtatie 
46). Lauantaina pelataan klo 9.00–17.00 ja sunnuntaina klo 9.00–
15.00.
Peliluokat
Pyörätuoliluokka: naiset ja miehet; kaksinpeli, nelinpeli ja seka-
nelinpeli
Pystypelaajien luokka: naiset ja miehet; kaksinpeli, nelinpeli ja 
sekanelinpeli
Mikäli luokkaan ilmoittautuu vähemmän kuin neljä pelaajaa 
luokkia voidaan yhdistää. SM-kilpailut pelataan virallisilla ja kan-
sainvälisillä vammaissulkapallon luokitussäännöillä. Osallistujia 
pyydetään ennakkoselvittämään oma vammaluokitus. Lisätieto-
ja kysymällä.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, sisältää sekä kaksin- että 
nelinpelit. Maksetaan VammaisSulkaPallo ry:n tilille FI52 8307 
8710 0034 64, maksuun viestiksi ”SM-kisat-18 / Pelaajan nimi”
Ilmoittautumiset 16.5. mennessä: vammaissulkapallo.fi/sm-
kisa-ilmoittautuminen tai kimmo.sirvio@vammaissulkapallo.fi, 
puh. 050 370 8451. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro pelaajan 
nimi, peliluokat, nelinpeliparin nimi.
Majoitus: Tampereella on iso valikoima hotelleja, joista osallistu-
jat voivat varata parhaaksi näkemänsä majoituksen. Tampereen 
Cumuluksesta on kysytty majoitustarjous alla olevien hintojen 
mukaisesti ja varaustilanteen mukaan. Varaustunnus ”VaSuPa”
Huonehinnat: 1hh/yö 99 euroa, 2hh/yö 114 euroa, lisävuo-
de 20 euroa. Yhteystiedot: Rautatienkatu 21, 33100 Tampere, 
puh. 020 055 055 (0,17 euroa/puh. + 0,81 euroa/min), s-posti: 
my.reservation@restel.fi

TRIATHLON
SPECIAL TRIATHLON KUUSIJÄRVELLÄ JA  
SPECIAL AQUATHLON UIMASTADIONILLA
TriForFun järjestää yhdessä Invalidisäätiön kanssa erityisryhmille 
suunnatun Special Triathlon -lähdön Kuusijärvellä lauantaina 
16. kesäkuuta 2018 sekä Special Aquathlon -lähdön Helsin-
gin Uimastadionilla lauantaina 18. elokuuta 2018. Invalidisäätiö 
maksaa kilpailijoiden osallistumismaksut Special-lähtöihin.
Kilpailumatka Kuusijärven Special Triathlonissa: Uinti 25–100 
m, pyöräily 3 km, juoksu 1 km. Lajeihin voi osallistua valinnai-
sesti. Kilpailu katsotaan suoritetuksi, kun kaksi lajia kolmesta on 
suoritettu. Lajivalinnat tulee ilmoittaa etukäteen.
Kilpailumatka Uimastadionin Special Aquathlonissa: Uinti 
20–100 m, juoksu 1km.
Kilpailujen kisamatkaa on mahdollista soveltaa kilpailijan tarpeen 
mukaan. Avustajan ja erikoisvarusteisten kilpailuvälineiden käyt-
tö on sallittua. Apuvälineiden käyttö ja muu lisäavun tarve tulee 
ilmoittaa ilmoittautuessa.
Ilmoittautumiset 1.6. mennessä (Kuusijärvi) ja 1.8. mennes-
sä (Uimastadion): Nina Kokkonen, TriForFun, puh. 044 559 2278, 
nina.kokkonen@triforfun.fi.
Lisätiedot: www.triforfun.net ja Erwin Borremans, puh. 040 707 
0869, erwin.borremans@keskuspuisto.fi
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LEIRIKUTSUT

VAMMAISSULKAPALLON 
VALMENNUS- JA TUTUSTUMISLEIRI
Vammaissulkapallon valmennus- ja tutustumisleiri järjestetään 
lauantaina 21. huhtikuuta 2018 klo 10.00–18.00 Validia Kun-
toutus Helsingissä (Nordenskiöldinkatu 18 B, 00250 Helsinki).
Valmentajat: Timo Villanen (pyörätuolipelaajat) ja Antti Kima 
(pystypelaajat)
Leiri on kaikille osallistujille maksuton. VammaisSulkaPallo ry:n 
jäsenyys suotavaa.
Ilmoittautumiset 11.4. mennessä: vammaissulkapallo.fi/leiri-
ilmoittautuminen tai vammaissulkapallo@vammaissulkapallo.
fi. Kun tiedämme leirille osallistujien määrän, pystymme järjes-
tämään paremmin osallistujille sopivia harjoitteita.
Ruokailu: Leiripäivän aikana on mahdollisuus osallistua ruo-
kailuun, joka tarjotaan Validian ruokasalissa ja hinta on n. 10 
euroa. Ilmoittautuessasi leirille ilmoita samalla osallistutko 
ruokailuun. Näin voimme ilmoittaa osallistujamäärän keittiölle 
ja he osaavat varata riittävästi ruokaa.
Lisätiedot: vammaissulkapallo@vammaissulkapallo.fi tai Anja 
Kima, anja.kima@vammaissulkapallo.fi, puh. 041 440 5315 

KEILAILUN SPECIAL OLYMPICS  
-PÄIVÄLEIRI
Kehitysvammaisten keilailun Special Olympics -päiväleiri järjes-
tetään lauantaina 21. huhtikuuta 2018 klo 11.00–17.00 Tam-
pereella, Kaupin keilahallilla (Keilakuja 1). Leiri on avoin kaikille 
kehitysvammaisille urheilijoille.
Leirin ohjelmassa on keilailuharjoitusta valmentajien ohjaukses-
sa. Harjoittelun välissä nautitaan lounasta. Rekisteröityneet, jo 
pidempään keilanneet voivat halutessaan heittää harjoittelun 
jälkeen erikoiskisan. Kisa on omakustanteinen (n. 30 euroa). Ki-
samaksu suoritetaan keilahallin kassalle. Kisassa heitetään kuu-
si sarjaa. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava heittääkö 
kisan. Tämä siksi, että tiedetään varata tarpeellinen määrä kisa-
paikkoja. Aloittelijat jatkavat harjoittelua kisan aikana.
Leirimaksu: 30 euroa (sisältää harjoittelun, ruokailun ja päätös-
kahvit), avustajat 15 euroa (sisältää ruokailun ja päätöskahvit). 
Osallistumismaksu maksetaan valmentajille leirin alkaessa.
Ilmoittautumiset 7.4. mennessä: 
jukka.lahti@vammaisurheilu.fi.
Lisätiedot: Marjaleena Laakkonen, 
manti.laakkonen@elisanet.fi, puh. 050 558 7511.

GOLFIN SPECIAL OLYMPICS  
-HARJOITUSLEIRI
Special Olympics -golfin ja Pirkanmaan Golf ry:n erityisryhmän 
yhteisharjoitusleiri järjestetään 16.–17. kesäkuuta 2018 Tam-
pereella, Messukylän puistokentällä.
LEIRIOHJELMA
Lauantai 16.6.
klo 10 aloitus: range, putti ja chippi
klo 12–13 tauko
klo 13 Par 3-kenttä 1–2 kierrosta

Sunnuntai 17.6.
klo 9 aloitus: range, putti ja chippi
klo 11–12 tauko
klo 12 osalla 9r/18r ja osalla Par 3
Leirin hinta on noin 30 euroa, hinta riippuu siitä, miten mon-
ta kierrosta pelaa 9r-kenttää.
Ilmoittautumiset Pirkanmaan Golfin jäsenet tai siellä harjoit-
televat Janne Riitakorvelle puh. 050 437 9729, janne.riitakorpi@
gmail.com ja muut Special Olympics golfin apuvalmentaja Tuu-
lia Suomiselle, puh. 044 733 4555, tuulia.suominen@naantali.fi.

HNMKY:N UNIFIED-KORIPALLON 
KESÄLEIRIT
Helsingin NMKY järjestää kesällä 2018 ensimmäistä kertaa 
kaksi kehitysvammaisille suunnattua koripallon kesäleiriä, vii-
kolla 25 maanantaista torstaihin 18.–21.6. klo 8–16 ja viikolla 
32 sunnuntaista keskiviikkoon 5.–8.8. klo 8–16 (paitsi sunnun-
taina klo 8–13). Leirit järjestetään Helsingissä, Malmin Palloi-
luhallilla.
Leirit on suunnattu pääasiassa vuosina 2001–2008 syntyneille 
lapsille ja nuorille (tätä nuoremmat/vanhemmat voivat olla yh-
teydessä vili.suntinen@hnmky.fi, tilanteet katsotaan tapaus-
kohtaisesti).
Pääpainona leireillä ovat pelaamisen kautta oppiminen/opet-
taminen. Leireillä pelataan mm. 1x1, 3x3 sekä koko kentän pe-
lejä ja harjoitellaan ylivoimatilanteiden ratkaisemista.
Leiripäivän aikana (8–16) leiriläisille mahdollistetaan kahdet 
harjoitukset, lounas, välipala sekä muuta oheistoimintaa.
Leirin hinta: 139 euroa (Namikalaisilta 119 euroa).
Ilmoittautumiset: www.hnmky.fi (–> Urheilu –> Koripallo –> 
Koripalloleirit –> Kesäleirit 2018 –> Unified-kesäleirit 2018)

MAALIPALLON NUORTEN LEIRI
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää nuorten 
maalipalloleirin 31.8.–2.9.2018 Jyväskylässä, Valteri-koulu 
Onervassa. 
Leiri on tarkoitettu noin 13–20-vuotiaille maalipallosta kiinnos-
tuneille nuorille. Leirillä harjoitellaan maalipallon lajitekniikoi-
ta ja pelataan osaavassa valmennuksessa.
Hinta: 100 euroa/hlö, sisältää täysihoidon ja majoituksen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Heikki Juvonen, 
heikkiju@gmail.com, puh. 044 344 2604

MAALIPALLON NUORTEN LEIRI
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää nuorten 
maalipalloleirin 23.–25. marraskuuta 2018 Jyväskylässä, Val-
teri-koulu Onervassa. 
Leiri on tarkoitettu noin 13–20-vuotiaille maalipallosta kiinnos-
tuneille nuorille. Leirillä harjoitellaan maalipallon lajitekniikoi-
ta ja pelataan osaavassa valmennuksessa.
Hinta: 100 euroa/hlö, sisältää täysihoidon ja majoituksen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Heikki Juvonen, 
heikkiju@gmail.com, puh. 044 344 2604
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KALENTERI HUHTI-KESÄKUU 2018

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

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

Lisätiedot tapahtumista: 
www.vammaisurheilu.fi

(–> Selaa tapahtumia)

Huhtikuu
5.–8.4. Ilmakiväärin ja -pistoolin  
SM-kilpailu (L, N) Kisakallio, Lohja
5.–8.4. Maalipallon Vytautas the Great LIONS 
Club Cup (N) Vilna, Liettua
7.4. Keilacup 2017–2018, 8. osakilpailu 
(E, K, L, N) Salo
7.4. Ampumaurheilun tutustumispäivä 
kehitys- ja liikuntavammaisille 
(K, L) Lempäälä
7.4. Sähköpyörätuolijalkapallon SM-sarjan 
3. osaturnaus (L) Helsinki
8.4. Maalipallo on Road -kiertueen 
tapahtuma (N) Jyväskylä
8.4. Special Olympics -ratsastuskilpailut 
(K) Huittinen
11.–12.4. Junior Games -kevätkisat 
(E, K, L, N) Kuortane
13.4. Kaikki pystyy -vammais- ja 
erityisryhmien ampumakurssin aloitusinfo 
(K, L) Lempäälä
13.–15.4. Soveltavan liikunnan kouluttajien 
superviikonloppu, Pajulahti
14.–15.4. Pyörätuolirugbyn avoimen 
SM-sarjan ja Suomisarjan lopputurnaus 
(L) Peltolan koulutalo, Turku
14.4. Sherborne-jatkokurssi, Lappeenranta
14.–15.4. Vammaissulkapallon SULKISCUP IV 
-osakilpailu (L) Ilmajoki
14.–15.4. Sovelletun judon World Judo Games 
-turnaus (K) Beverwijk, Hollanti
20.4. Maalipallo on Road -kiertueen 
tapahtuma (N) Oulu
20.–22.4. Nuori toimija -koulutus, 
1. lähijakso (E, K, L, N) Pajulahti
20.–22.4. Kelkkajääkiekon Para Ice Hockey 
Cup (L) Enköping, Ruotsi
21.4. Sokkopingiscup 2017–2018, 
5. osaturnaus (N) Helsinki
21.4. Himos-Leitner -alppihiihtokilpailut 
(E, K, L, N) Himos, Jämsä
21.4. Amputoitujen ja dysmeliapotilaiden 
Rajaton-tapahtuma (L) Helsinki
21.4. Vammaissulkapallon valmennus- ja 
tutustumisleiri (L) Helsinki
21.4. Maalipallo on Road -kiertueen 
tapahtuma (N) Vaasa
21.4. Keilailun Special Olympics -päiväleiri (K) 
Tampere
21.–22.4. XIII Revontuli-Boccia 
(henk.koht., pari) (E, K, L, N) Hankasalmi
26.4. Boccian kouru- ja 1-luokan 
2. SM-osakilpailu (L) Pajulahti
27.–29.4. Boccian sisäkenttien 
SM-kilpailut (henk.koht., pari) (L) Pajulahti
27.–30.4. Maalipallon Berlin Cup (N) 
Berliini, Saksa
28.4. VAU:n liittokokous, Helsinki
28.–29.4. Sähköpyörätuolisalibandyn 
Finlandia-sarja 2017–2018, 3. osaturnaus (L) 
Oulu

28.–29.4. Istumalentopallon miesten 
50-vuotiaiden sarjan SM-turnaus 
(L) Siilinjärvi
29.4. Koulu- ja vammaisratsastuskilpailut (E, 
K, L, N) Tampere

Toukokuu
2.–6.5. Sokkopingiksen Pisa Open (N) 
Pisa, Italia
4.–6.5. Shakin VAU:n mestaruuskilpailut 
(E, K, L, N) Tuusula 
5.5. Maalipallon SM-sarja ja 1-divisioona 
2017–2018, lopputurnaus (N) Helsinki
5.5. Parapöytätenniksen SM-kilpailut (L) 
Espoo
5.–6.5. Keilailun SM-kilpailut (E, K, L, N) Lahti
5.–6.5. Särkänniemen Salibandy Cup (K, L) 
Tampere
6.5. Rytmisen voimistelun Special Olympics 
-kilpailut (K) Vantaa
6.5. Sovelletun judon SM-kilpailut (K) Helsinki
7.–9.5. Kansainvälinen ilma-asekilpailu (N) 
Hannover, Saksa
9.5. Soveltavan luontoliikunnan Polku 
luontoon -tilaisuus, Punkaharju
9.5. Pirkanmaa Golf ry:n nuorten 
erityisgolfryhmän kesäkauden avaus (K) 
Tampere
11.–12.5. Boccian PM-kilpailut (L) 
Torshavn, Färsaaret
14.–16.5. HCP Golfin erityisgolfleiri (E, K, L) 
Raasepori
14.–19.5. Saksan Special Olympics National 
Games (K) Kiel, Saksa
18.–20.5. Parayleisurheilun avoimet Italian 
mestaruuskilpailut (L, N) Rieti, Italia
19.5. Likkojen Lenkki (E, K, L, N) Tampere
20.5. Sähköpyörätuolisalibandyn SM-sarja 
2017–2018, 2. osaturnaus (L) Tallinna, Viro
20.5. Erityisgolfin E-Tour -kiertueen 1. 
osakilpailu (E, K, L) Raasepori
25.–27.5. Special Olympics Idrætsfestival (K) 
Helsingør, Tanska
25.–27.5. Parayleisurheilun Grand Prix 
-kilpailu (L, N) Nottwil, Sveitsi
25.–29.5. Liikuntavammaisten voimanoston 
EM-kilpailut (L) Berck-Sur-Mer, Ranska
26.5. Malike meets Kenguru -tapahtuma 
(K, L, N) Helsinki
26.–27.5. Vammaissulkapallon 
SM-kilpailut (L) Tampere
31.5. Parayleisurheilun Daniela Jutzeler 
Memorial -kilpailu (L, N) Nottwil, Sveitsi

Kesäkuu
2.–3.6. Parayleisurheilun avoimet Sveitsin 
mestaruuskilpailut (L, N) Nottwil, Sveitsi 
4.–7.6. LapLin Soveltava Sporttileiri 
(E, K, L, N) Rovaniemi
4.–7.6. PHLU:n Vierumäen Leiritulet 
(E, K, L, N) Vierumäki
4.–8.6. ESLU:n SankariSporttileiri I 
(E, K, L, N) Hyvinkää
4.–8.6. KymLin SporttiAction-liikuntaleiri 
(E, K, L, N) Kouvola
5.6. Yleisurheilun Paavo Nurmi Games (L) 
Turku 
6.6. Yleisurheilun Apian nopiat -kesäkisa (K) 
Valkeakoski
6.6. Special Triathlon Kuusijärvellä (K, L, N) 
Vantaa
6.–8.6. EKLU:n Soveltava Sporttileiri 
(E, K, L, N) Imatra
8.–10.6. Purjehduksen 2.4mR-luokan 
SM-kilpailut (L) Tampere
9.–10.6. Miekkailun Oulun Kesäkisat (L) Oulu
10.6. Erityisryhmien jalkapallon SM-sarja 
2018, 1. osaturnaus (K, L) Helsinki
10.6. Para Talent Day (K, L, N) Pajulahti
10.–14.6. Tie Tähtiin -leiri (K, L, N) Pajulahti
11.–15.6. KESLI-leiri (E, K, L, N) Joutsa
11.–15.6. ESLU:n SankariSporttileiri II 
(E, K, L, N) Hyvinkää
11.–15.6. ESLin KesäSporttis-leiri (E, K, L, N) 
Mikkeli
12.–15.6. PLU:n SisuSporttis-leiri (E, K, L, N) 
Seinäjoki
12.–15.6. LiikU:n Kesis-leiri (E, K, L, N) Sauvo
13.–15.6. PSL:n Sporttileiri (E, K, L, N) Siilinjärvi
11.–16.6. Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden 
EM-kilpailut (E) Lignano-Sabbiadoro, Italia
13.–14.6. Soveltavan luontoliikunnan Polku 
luontoon -tilaisuus, Pyhätunturi
14.–17.6. Sokkopingiksen Liettuan avoimet 
(N) Trakai, Liettua
16.6. Boccian ulkokenttien SM-kilpailut 
(henk.koht.) (L) Vilppula
16.–17.6. Golfin Special Olympics 
-harjoitusleiri (K) Tampere
16. –17.6. Pyörätuolitanssin Kuopio Tanssii ja 
Soi -leiri (L) Kuopio
17.–24.6. Elinsiirron saaneiden ja dialyysissä 
olevien EM-kilpailut (E) Cagliari, Italia
18.6. Erityisgolfin E-Tour 2018 – HCP Golf 
avoin mestaruuskilpailu (E, K, L, N) Raasepori
18.–21.6. HNMKY:n Unified-koripallon 
kesäleiri (K) Helsinki
19.6. CP-liiton erityisliikuntatapahtuma (L) 
Oulu
27.6. SOLIA:n ja Neuroliiton 
erityisliikuntatapahtuma (L) Nauvo
29.–30.6. Sovelletun judon Swiss Special 
Needs Judo -turnaus (K) Uster, Sveitsi


