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MUUTOSVOIMAA
Yhdenvertaisuusasiat etenevät nyt vauhdilla suomalaisessa 

urheilussa ja liikunnassa. Yksi edistysaskeleita ottavista lajeista 

on fitnessurheilu, jossa tuomarina toimiva Anni Täckman 

auttaa pyörätuolisarjojen tuomisessa Suomeen.
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Sanahelinää 
vai oikeita tekoja? 
Kaksi vuotta sitten hyväksytty YK:n vammaisten ihmisten yleissopimus on kuin 
laki, se velvoittaa päätöksentekijöitä ja lainsäätäjiä. Se antaa uskoa ja toivoa yh-
denvertaisuuden toteutumiselle myös liikuntakulttuurissa. Yleissopimuksen ar-
tikla 30. kohta 5 koskee osallistumista kulttuurielämään, virkistys- ja vapaa-ajan-
toimintaan ja urheiluun. Tämä artikla ei ole toive, vaan määräys.

Siinä ei sanota, että olisi hienoa ja ihanaa, jos tulevaisuudessa vammaiset hen-
kilöt pääsisivät mukaan harrastuksiin, vaan velvoitetaan sopimusosapuolia to-
teuttamaan asianmukaiset toimet, joilla mm. varmistetaan, että vammaisilla 
henkilöillä on mahdollisuus järjestää ja kehittää vammaisille erityistä urheilu- ja 
virkistystoimintaa sekä osallistua siihen, ja tätä varten kannustetaan asianmu-
kaisten voimavarojen, ohjauksen ja koulutuksen järjestämistä vammaisille hen-
kilöille yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

YK:n sopimus ei toteudu, jos kansallinen liikuntapolitiikkamme pysyy entisellään. 
Tunnelin päässä on kuitenkin valoa. Kuluneen kevään aikana valmistui ensim-
mäinen kansallinen liikuntapoliittinen selonteko, joka ottaa yhdenvertaisuuden 
huomioon erinomaisesti. Löydän selonteosta myös ajatuksen osallisuuden edis-
tämisestä ja inkluusiosta. Moni lajiliitto ja urheiluseura on kulkenut kohti yhden-
vertaisuutta viimeisten vuosikymmenten aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
mukana edistämässä yhdenvertaisuutta. Tästä huolimatta olemme kaukana tilan-
teesta, jossa voisimme sanoa, että liikkujat ovat yhdenvertaisessa asemassa. 

Pienin askelin edeten emme saavuta tavoitetta tällä vuosisadalla. Nyt on rohkei-
den ihmisten ja merkittävien päätösten aika. Uusi eduskunta valitaan tämän ke-
vään aikana. Meidän tavoitteeseen pääsemisemme riippuu siitä, miten valittavat 
200 ihmistä tarttuvat toimeen.

YK:n yleissopimus ja liikuntapoliittinen selonteko ovat tärkeitä, ne ovat liikunta-
lain ohella tukevin selkänoja, mitä suomalaisessa liikuntakulttuurissa on yhden-
vertaisuuden edistämiseksi koskaan ollut. Mutta jäävätkö YK:n vammaisten ih-
misten yleissopimus ja liikuntapoliittinen selonteko maassamme sanahelinäksi 
ja korulauseiksi vai lähdetäänkö meillä oikeasti tekemään tekoja, jotka mahdol-
listavat täysivaltaisen elämän? Valta ja vastuu kulkevat käsikädessä. 

Samaan aikaan tämän kanssa olemme yhdistämässä VAU:ta ja Paralympiako-
miteaa, jotta olisimme kansallisesti merkittävämpi ja vaikuttavampi toimija – ja 
jotta jokaisella halukkaalla olisi mahdollisuus löytää oma lajinsa, jossa harrastaa 
tai tavoitella maailman huippua, oman tavoitteensa mukaan.

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Yhdenvertaisuus

Teema

Mullistava käänne
Rahoittajan synnyttämässä pakkoraossa ehkä, mutta monet urheilu- ja 
liikuntajärjestöt ovat tarttuneet tarmokkaasti yhdenvertaisuustyöhön.

Tässä jutussa on esiteltynä vain muutama lukuisista hyvistä esimerkeistä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LAURI JAAKKOLA, TUOMAS NOUSIAINEN 

Kehitysvammaisille henkilöille suunnatuilla Special Olympics -karnevaaleilla Kisakallion Urheiluopiostolla on päässyt kokeile-
maan frisbeegolfia.
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Mirka Rautakoski on yksi parasulkapallon 
EM-pronssimitalisteista vuodelta 2018.

U
rheilu- ja liikuntajärjes-
töjen yhdenvertaisuus-
työhön tuli vauhtia sen 
jälkeen, kun opetus- 
ja kulttuuriministeriö 

(OKM) ryhtyi vaatimaan valtionapua 
haluavilta järjestöiltä yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvosuunnitelmaa vuo-
desta 2016 alkaen. Tästä tarkemmin 
VAU:n tutkimuspäällikön Aija Saaren 
Tutkittua-tekstissä sivulla 10.

Kuten Saaren ja liikunnan yhteiskun-
tatieteiden opiskelijan Vilja Sipilän 
laatimassa raportissa todetaan, osa 
järjestöistä on mennyt sumeilematta 
yhdenvertaisuussuunnitelmansa laa-
timisessa siitä, mistä aita on matalin. 
Suunnitelmaan on kirjattu ylimalkai-
sia asioita, joiden toteuttamiseen ei 
ole selkeää suunnitelmaa. Mielenkiin-
toista onkin nähdä, miten ääni kellos-
sa muuttuu, jos OKM ryhtyy myös seu-
raamaan, miten suunnitelmiin kirjatut 
asiat ovat toteutuneet.

Paljon on kuitenkin myös järjestöjä, 
joissa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-
asioihin on paneuduttu asiaan kuulu-
valla vakavuudella.

– Halusimme nimenomaisesti vält-
tää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-
suunnitelmassamme korulauseita, joi-
den toteuttamiseen ei ole olemassa 
konkreettisia toimenpiteitä. Sieltä on 
jopa jätetty sen takia ihan hyviä juttuja 
poiskin, kertoo Sulkapalloliiton suun-
nitelmasta vastannut viestintäpäällik-
kö Annika Grahn.

Sulkapalloliitossa mietittiin pitkään 
esimerkiksi taloudelliseen yhdenver-
taisuuteen liittyen realistisia vaikutus-
keinoja. Harrastuskustannukset ovat 
merkittävästi korkeammat pääkau-
punkiseudulla, jossa hallit ovat yksityis-
omistuksessa, kuin Keski-Pohjanmaan 
Toholammilla, jossa kunta tarjoaa il-
maiseksi kaikki alle 18-vuotiaiden sali-
vuorot. Ongelma on laaja ja rakenteel-
linen, mutta yhtä kaikki Sulkapalloliitto 
haluaa tehdä voitavansa esimerkiksi 
keräämällä ja jakamalla seurojen hyvik-
si havaitsemia käytäntöjä taloudellisen 
harrastamiskynnyksen madaltamiseen 
ja järjestämällä itse maksuttomia lajita-
pahtumia esimerkiksi minisulkiksen tii-
moilta lapsiperheille.

Parasulkapallon asemaa on Sulka-
palloliitossa lähdetty kohottamaan 
merkittävästi. Liiton vuonna 2017 jä-
senseuroilleen teettämästä yhdenver-
taisuuskyselystä selvisi, että on pal-
jon sulkapalloseuroja, joissa ei vielä 
ole parasulkapalloa. Kansallisesta pa-
rasulkapallotoiminnasta on vastannut 
Sulkapalloliiton yksi jäsenseuroista, 
valtakunnallisesti toimiva Vammais-
SulkaPallo ry.

– Tuntuma on, että paikallisten seu-
rojen ja VammaisSulkaPallon välillä on 
ollut etäisyyttä. Meidän täytyy liitossa 
tehdä voitavamme, että se saataisiin 
kurottua umpeen. Esimerkiksi sen ko-
rostaminen, että parapelaajat voivat 
olla osa vammattomien treeniryhmää, 
on hyvä viesti. Harvalla alueella riittää 
parapelaajia ihan omiksi ryhmiksi asti, 
Grahn sanoo.

– Erittäin iloinen olin siitä, että 14 

seuraamme, joilla ei vielä ole parasul-
kapallotoimintaa, ilmoittivat haluavan-
sa sellaista järjestää. VaSuPan puheen-
johtaja Kimmo Sirviö lähtee käymään 
näitä seuroja läpi, Grahn jatkaa.

Sulkapalloliitto järjesti jo viime vuon-
na ensimmäisen parasulkapallon tee-
maviikon, jolloin laji oli voimakkaasti 
esillä liiton viestinnässä. Parasulkapal-
lon esiin tuomista auttoi myös hyvä 
menestys syksyn 2018 EM-kilpai-
luissa, joissa Thomas Puska voit-
ti pronssia kaksinpelissä sekä Heidi 
Manninen ja Mirka Rautakoski ne-
linpelistä. Alkuvuodesta Sulkapalloliit-
to nimesi ensimmäistä kertaa viralli-
sen parasulkapallon maajoukkueen ja 
olympiavalmennusryhmän. Myös lii-
ton oma parasulkapalloryhmä aktivoi-
tiin. Sen ensisijainen tehtävä on ohjata 
parapuolen kehitystä jatkossa.

– Kampanja oli onnistunut, sillä pa-
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Kehitysvammaisten henkilöiden cheerleading-ryhmä esiintyi vuoden 2015 Special Olympics -kesämaailmankisoissa Los Angelesissa.

rapelaajat lähtivät siihen täysillä mu-
kaan. Tarinat olivat kiinnostavia. Mie-
tin kampanjan aikana, että jäisipä 
tästä asenteesta myös itselle jotakin. 
Se yhteisöllisyys, positiivisuus ja perik-
siantamttomuus jättivät minuun pysy-
vän jäljen, Grahn totesi.

Esteettömyyttä 
mahdollisuuksien rajoissa
Pienemmissä lajiliitoissa on yhdenver-
taisuus- ja tasa-arvosuunnitelmiin liit-
tyvien toimenpiteiden edessä koettu 
osin aiheestakin riittämättömyyden 
tunnetta. Tämän myöntää esimerkik-
si Frisbeegolfliiton puheenjohtaja Ari 
Penttala.

– Koin kyllä alkuun suurta ahdistusta, 
kun yhdenvertaisuussuunnitelma tuli 
ikään kuin pakolliseksi. Lajiliitto on pie-
ni, vain yksi työntekijä, ei meillä ole re-
piä valtavia prosesseja, Penttala sanoo.

– Ajatellaan esimerkiksi esteettö-
myyttä. Meillä on ympäri Suomea 700 
frisbeegolfkenttää, ja ne ovat suurelta 
osin metsiin tehtyjä. Mitä me voisim-
me tehdä sille, hän jatkaa.

Mutta ehkä jotain silti on tehtävissä. 
Penttala tapasi syksyllä Nummelas-
sa järjestetyssä liikuntatapahtumassa 
VAU:n verkostokoordinaattori Tiina 

Siivosen, ja puheeksi tuli frisbeegolfin 
esteettömyys. Myöhemmin keskuste-
lut jatkuivat toisen VAU:n työntekijän 
Henry Mannin kanssa. 

– Projektina VAU:n kanssa on, että 
tehdään Vihtiin mahdollisimman es-
teetön frisbeegolfkenttä. Henry kävi 
sitä viime vuoden puolella katsomas-
sakin, Penttala kertoo.

Todettiin myös, että frisbeegolfra-
doista ei varmasti voi tehdä esteettö-
miä ihan kaikille, mutta jo tieto siitä, 
millaisia korkeuseroja ja maastoja ra-
dat sisältävät, antaa liikkumis- ja toi-
mintaesteiselle henkilöille mahdolli-
suuden itse arvioida, sopiiko kenttä tai 
osia siitä heille vai ei.

– Tarkoitus on luoda ohjeisto fris-
beegolfratojen esteettömyyden huo-
miointiin ja tähän pohjautuva esteet-
tömyyssertifikaatti. Meillä on sivusto 
fgr.fi, josta löytyy kaikki Suomen radat. 
Sinne tulisi mukaan määrittely, jossa 
on esteettömyysseikat otettu huomi-
oon, Penttala sanoo.

Ensilisenssi helpottanut 
siirtymää keilailussa
Keilailuliitossa merkittävin yksittäinen 
yhdenvertaisuusteko viime vuosina on 
ollut vammaiskeilailun integroiminen 

VAU:n alaisuudesta osaksi liiton toi-
mintaa. Vuodesta 2018 alkaen näkö-
, kehitys- ja liikuntavammaisten sekä 
elinsiirron saaneiden yhteinen Keilacup-
kilpailusarja ja SM-kilpailut sekä näkö-
vammaisten keilailun maajoukkue ovat 
olleet Keilailuliiton alaisuudessa.

– Kentältä on kuulunut positiivista 
viestiä ensimmäisen integraatiovuo-
den osalta. Tyytyväisiä on oltu. Tässä 
on ollut meille liitossakin paljon uutta 
opeteltavaa vammaiskeilailuun liitty-
vistä asioista, toteaa Keilailuliiton toi-
minnanjohtaja Sami Järvilä.

Varmasti suurin syy siihen, että vam-
maiskeilailijoiden suunnalta ei ole kuu-
lunut suurempia soraääniä on Keilai-
luliiton lanseeraama erittäin edullinen 
ensilisenssi. VAU:n alaisuudessa vam-
maiskeilaajat saattoivat edustaa omaa 
paikallisyhdistystään, mutta Keilailulii-
ton alaisessa Keilacupissa täytyy olla 
keilaseuran jäsen ja liiton lisenssin hal-
tija. Tämä ei ole muodostunut kynnys-
kysymykseksi, sillä ensilisenssin saa 15 
eurolla vuodeksi ja se kattaa täyden kil-
pailuoikeuden, keskiarvolaskurin, va-
kuutukset ja vielä Keilaaja-lehden.

– Ensilisenssillä voivat keilata en-
simmäiset kaksi kautta kokonaan uu-
det jäsenet ja ne, jotka eivät ole olleet 
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Näkövammaisille keilaajille tarkoitettu suuntakaide on yksi keilailun apuvälineistä.

rekisteröityneitä keilaajia vähintään 
kahteen kauteen. Sen jälkeenkin nor-
milisenssi on vain nelisenkymppiä 
kaudessa, Järvilä kertoo.

Lisäksi Keilaliitton alaisuuteen on pe-
rustettu vammaiskeilaajille suunnattu 
”vastaanottoseura”, johon moni aiem-
min paikallisyhdistyksen jäsenenä Keil-
acupia kiertänyt keilaaja onkin liittynyt. 
Keilailuliitolla on myös oma vammais-
keilailun valiokunta, jonka tehtävänä 
on kehittää vammaiskeilailua.

Keilailuliitto on jo pidemmän aikaa 
koonnut kotisivuilleen listaa keilahal-
leista, joista löytyy keilailun apuvälinei-
tä, kuten heittokouru tai suuntakaide. 
Nyt listausta pyritään laajentamaan 
kattamaan myös keilahallien esteettö-
myystiedot.

Cheerleadingissä erityisryhmien 
teemavuosi 2020
Cheerleadingliitto julkaisi alkuvuodes-
ta 2019 päivitetyn version vuonna 2015 
alun perin julkaistusta yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvosuunnitelmastaan. Jos edel-
lä esitellyistä lajeista etenkin frisbeegolf 
ja keilailu ovat miesvaltaisia, on cheer-
leadingissa tilanne päinvastainen. 

– Cheerleadingin harrastajista noin 
98 prosenttia on tyttöjä tai naisia. 
Cheerleadingliitossa sukupuolten vä-
lisen tasa-arvon tavoittelu tarkoittaa 
nimenomaan poikien ja miesten mu-
kaan saamista lajin pariin niin har-
rastamaan kuin muihinkin toimija-
rooleihin, sanoo Cheerleadingliiton 
toiminnanjohtaja Heidi Heiskanen.

Erityisryhmät olivat vahvasti esillä jo 
vuoden 2015 suunnitelmassa. Cheer-
leadingliitto mm. haki VAU:n ja Ahos-
säätiön myöntämää, kouluttautumi-
seen suunnattua Ahos-apurahaa, jotta 
liitosta päästiin Yhdysvaltoihin tutus-
tumaan The Sparkle Effect -erityisryh-
mätoimintaan.

Tällä hetkellä Suomesta löytyykin 
jo kolme cheerleadingseuraa, jolla on 
omaa erityisryhmätoimintaa – helsin-
kiläiset Funky Team ja Golden Spirit 
Cheerleading sekä jyväskyläläinen Ja-
guars Spirit Athletes. Cheerleadingliit-
to on myös järjestänyt erityisryhmien 
ohjaajakoulutusta yhteistyössä Voi-
mistelu- ja Tanssiurheiluliittojen kans-
sa.

– Pyrimme siihen, että kaikissa ta-
pahtumissamme huomioidaan es-
teettömyys ja esimerkiksi liiton perin-
teiselle lapsille ja nuorille suunnatulle 
kesäleirille voivat myös tänä vuonna 

osallistua erityisryhmiin kuuluvat, 
Heiskanen sanoo.

Liiton uudessa yhdenvertaisuus- ja ta-
sa-arvosuunnitelmassa vuosi 2020 on 
nimetty erityisryhmien teemavuodeksi.

– Paracheerleadingtoiminta on lajis-
sa vielä melko uutta ja liiton kilpailu-
toiminnassa vuonna 2018 järjestettyi-
hin parasarjoihin ei valitettavasti vielä 
saatu osallistujia. Alueellisessa kilpai-
lutoiminnassa järjestetään kuiten-
kin tänäkin vuonna Para Cheer -sarja, 
Heiskanen kertoo.

– Paracheerleadingtoiminnan käyn-
nistämisen tueksi on juuri tehty päätös 

hakea EU:n Erasmus+ Sport -rahoitus-
ta. Sen avulla on tarkoitus tehdä sel-
vitys erilaisista esteistä paratoiminnan 
aloittamiselle eri Euroopan maissa ja 
selvityksen pohjalta luoda toiminta-
mallit näiden esteiden madaltamisel-
le ja toivottavasti myös poistamiselle, 
hän jatkaa.

– Cheerleadingin ehdoton vahvuus 
on yhteisöllisyys ja se, että jokaiseen 
joukkueeseen tarvitaan ihmisiä eri 
rooleihin. Tämä on yksi tekijöistä, joi-
den vuoksi lajin pariin on helppo tul-
la juuri sellaisena kuin olet, Heiskanen 
summaa..
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Tutkittua

TEKSTI: AIJA SAARI

Yhdenvertaisuussuunnitelma 
on työkalu, joka auttaa 
tekemään paremmin
VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari ja liikunnan yhteiskunta-
tieteiden opiskelija Vilja Sipilä selvittivät loppuvuodesta 2018, 
miten liikuntajärjestöt ovat huomioineet vammaisuuden yh-
denvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmissaan. Uudistettu yh-
denvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Vam-
maisten henkilöiden yhdenvertaista kohtelua korostaa myös 
Suomen vuonna 2016 allekirjoittama YK:n vammaissopimus. 
Työn tehostamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyi vaati-
maan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa valtionapu-
kelpoisilta liikunta- ja urheilujärjestöiltä vuodesta 2016 alkaen. 

Miltä liikuntajärjestöjen dokumentit näyttävät vammais-
ten osallistumisen näkökulmasta?

Vuonna 2018 valtion avustusta sai 125 liikuntajärjestöä. 
Arviointiin saatiin 117 järjestön yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelmaa. Niistä 86 % (101) on kirjannut vammai-
suuden, terveydentilan tai toimintakyvyn yhdenvertaisuus-
suunnitelmaansa, osa tosin hyvin ylimalkaisesti. 84 % (98) 
on kirjannut myös konkreettisia toimenpiteitä, kuten es-
teettömyys ja saavutettavuus, joilla liikkumis- ja toiminta-
esteisten henkilöiden osallistumista aiotaan edistää. Koh-
dennetut erityispalvelut mainittiin 85 (73%) dokumentissa. 
Yhdenvertaisuuslaissa tästä puhutaan positiivisena erityis-
kohteluna. Liikunnassa näitä ovat esimerkiksi vammaisur-
heilu tai liikkumis- ja toimintaesteisille suunnatut erityisryh-
mät ja soveltava liikunta.

Inkluusio ja vammaisten osallisuus esimerkiksi työelä-
mässä ja erilaisissa toimijarooleissa näyttäisivät olevan lii-
kuntajärjestöille hankalimpia aiheita. Alle puolet (43%) on 
osannut kirjata suunnitelmaansa inkluusion prosesseja tu-

kevan kaksoisstrategian, jossa samanaikaisesti järjestetään 
vammaiserityisiä kohdennettuja palveluita ja tuetaan val-
tavirtaistamista. Vain 15 (13%) on kirjannut toimenpiteitä, 
joilla edistetään tai helpotetaan vammaisten henkilöiden 
työllistymistä tai toimimista erilaisissa toimijarooleissa, ku-
ten valmentajana, tuomarina tai vapaaehtoisena. 

Osa puutteista selittyy sillä, että järjestöt eivät olleet saa-
neet tarkkoja ohjeita mitä suunnitelmiin tulee kirjata. Osa 
ei ole kirjannut lainkaan työntekijänäkökulmaa, joten myös 
vammaisen työntekijän tarvitsemat kohtuulliset mukautuk-
set jäävät mainitsematta. 

Parhaimmillaan yhdenvertaisuuteen suhtaudutaan to-
sissaan ja se on tarkoitettu ohjaamaan ja tukemaan liiton 
toimintaa. Hyviä malleja löytyy esimerkiksi Lumilautaliiton, 
Ratsastajainliiton, Uimaliiton, Salibandyliiton ja Palloliiton 
dokumenteista.

 – Asiakirjojen kirjava laatu yllätti, vaikka arvioimme doku-
mentteja hellällä kädellä. Mukana oli rimanalituksia, jotka 
on kyhätty kasaan ministeriön vaatimuksesta, toteaa VAU:n 
tutkimuspäällikkö Aija Saari.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on hyvä työka-
lu, mutta se ei riitä. Sitä tulee myös päivittää ja seurata. Val-
tionhallinnossa arvioinnin painopistettä tulisi jatkossa oh-
jata toimenpiteiden ja käytännön seurantaan. 

Raportti: Saari Aija & Sipilä Vilja (2018). Vammaisuus, tervey-
dentila ja toimintakyky liikuntajärjestöjen yhdenvertaisuussuun-
nitelmissa. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, 2018. 
www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/raportit
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MILLA ILONEN on Aspa-säätiön hankepäällikkö
ja yhdenvertaisen nuoriso- ja järjestötyön aktiivi

V
oiko vaikeavammainen olla toiminnallinen? 
Kumma kysymys. Tavanomaisestihan meihin 
vammaisiin liitetään käsitteet toimintakyvy-
tön tai -esteinen, tai vähintään liikuntarajoit-
teinen.

Rajoitteisesti poimin kesällä vain viisi litraa marjoja. Kouk-
kuun jäykistyneet käteni eivät yllä yläoksille, mutta tart-
tumapihdit ylettyvät. Sitten taitan mökkikoivun oksista 
vihdan ja lähden parituntiselle vesivaellukselle. Vedessä 
liikkuminen tuottaa aivan erityistä kehollista nautintoa. 
Saunon ja festaroin, ajan parisataa kilometriä ystävien luo 
ja tanssin aamuaurinkoon. Minä rajoitteinen.

Vetovoimainen porukka sytyttää minut! Puistozumbassa 
kuuluvuus syntyy musiikista ja hiestä. Sähköpyörätuolin 
käyttäjälle askelsarjat ovat aina oikeita, ja seinättömässä 
tilassa oman paikan ottaminen tuntuu helpolta. Kaverit 
vinkkaavat luokseen ja ohjaaja kertoo vaihtoehtoisia tapo-
ja treenata. ”I’m sexy and I know it” kajahtaa kajareista. En-
dorfiini, ah kuinka rakastan sinua!

Myös kilvoittelu kiihottaa. Pöytämölkyn finaalissa millimet-
reillä on merkitystä! Auta armias sitä, joka täräyttää pelipöy-
tää kriittisellä hetkellä tai nostaa palikan väärään kohtaan. 
Lauantai-illan laji on valittu niin, että eri tavoin heittävät, vie-
rittävät tai puhaltavat pystyvät taistelemaan mestaruudesta.

Muistan löytäneeni soveltamisen tapoja jo lapsena. Liikun-
tatunnit täyttyvät inkluusion ilosta. Pääsen pelaamaan pesä-
palloa ja korista, suunnistamaan ja jopa luistelemaan! Ruset-
tiluisteluissa vedän koko luokkaa sähköpyörätuolini perässä. 
Kestävyyskunto karttuu jäällä kelaillen. Viimeisellä kierroksel-
la kun käteni ovat maitohapoilla ja väsyneet, poikien liikun-
nanope tarttuu pyörätuolin kahvoista. Hokkarit tulessa ja 
hiukset hulmuten koemme huiman vauhtikierroksen!

Toiminnalliset hetket ovat ehtymätön hyvän olon lähde. 
Olen kiitollinen, että rohkaisevat vanhempani ja koululii-
kunnan inkluusioekspertit ovat johdatelleet minut jo var-
hain tälle lähteelle. Veikkaan, että nauttivat samasta läh-
teestä itsekin. Otaksun myös, että tällä lähteellä ei ole ollut 
rehevää kasvupaikkaa esteille ja rajoitteille.

Identiteettinä 
”toiminnallinen”
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Anni Täckman on tuttu näky Helsingin Talin Elixiassa.
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Pyörätuolifitness 
saapuu Suomeen
Suomen Fitnessurheilu ry (SFU) on ottanut lajiohjelmaansa pyörätuolilajit. 
Helsingin Kulttuuritalolla 20.–21. huhtikuuta käytävän Fitness Classic -kilpailun 
yhteyteen ohjelmaan lisättiin ensimmäistä kertaa SM-kilpailut lajeissa 
Men’s Wheelchair Bodybuilding (miesten pyörätuolikehonrakennus) ja 
Women’s Wheelchair Physique (naisten pyörätuolifysiikka).
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: MIKKO KÄKELÄ

O
sallistujia kautta aikain 
ensimmäiseen kotimai-
seen pyörätuolifitnesski-
saan saatiin kaksi, mies-
ten bodybuildingissa 

kilpailevat Teemu Tuominen ja Arttu-
ri Verho. Osallistujamäärä voi kuulos-
taa pieneltä, mutta täysin uuden lajin 
kohdalla se on lupauksia antava.

– Olen tosi onnellinen, että saadaan 
kilpailu aikaan. Olisi aivan mahtavaa, 
jos tämän avulla joku innostuisi lajista 
ja treenaamisesta, vaikka ei ainakaan 
heti kilpailemaan alkaisikaan, sillä 
pyörätuolissa olevalle lihaskunnosta 
huolehtiminen, oikeantyyppinen ra-
vinto ja riittävä lepo, joista fitnessissä 
lopulta on kyse, ovat hyödyllisiä joka 
tapauksessa, sanoo pitkään lajin pa-
rissa toiminut Anni Täckman.

Selkäydinvammainen Täckman ei 
itse kisaa, mutta vuosia lajin parissa on 
jo 24, sekä ennen että jälkeen vuonna 
1999 tapahtuneen vammautumisen. 
Muutaman viime vuoden ajan hän on 
toiminut SFU:n tuomarina.

– Olin 13-vuotias, kun vanhemmat 
sisarukseni ostivat kuntosalin. Siellä 
sitten olin kesätöissä ja vietin muuten-
kin paljon aikaa. Sitä kautta laji tuli tu-
tuksi kuntosalilla olevia lehtiä selates-
sa. Se oli aikaa, kun Kike Elomaa vielä 
kisasi kehonrakennuksessa, kertoo 
porilaislähtöinen, nykyään Helsingissä 
asuva Täckman.

Kun suomalaisesta fitnessurheilu-
perheestä löytyy aktiivinen, itse sel-
käydinvammainen henkilö, voisi kuvi-
tella pyörätuoliluokkien mukaantulon 
ainakin joltain osin henkilöityvän hä-
neen. Ja toki Täckman on prosessissa 

Fitnessurheilun seurat kulkevat tiimi-
nimellä.

mukana ollutkin, muun muassa suo-
mentanut pyörätuolifitnessin sään-
nöt, mutta aloite lajin Suomeen tuo-
miseen ei tullut häneltä.

– SFU on kansainvälisen kattojär-
jestön IFBB:n jäsenliitto ja maailmalla 
pyörätuolikehonrakennusta ja -fitnes-
siä on ollut jo pitkään. Kansainvälisis-
sä kisoissa pyörätuoliurheilijoita on 
siis näkynyt ja idea on meillä kytenyt 
jo parisen vuotta. Olin pannut mer-
kille myös kotisalillani Kuntokeskus 
K&M:llä Lahdessa treenaavat pyö-
rätuolinkäyttäjät, sanoo FSU:n toi-
minnanjohtaja Ville Isola, ja kertoo 
pyörätuoliluokkien mukaan oton mu-
kailevan myös liiton yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvosuunnitelmaa.

Fitnessurheilussa on yhdeksän eri 
lajimuotoa bikini-fitnessistä klassiseen 
kehonrakennukseen. Täckman ja Iso-
la kertovat naisten kehonrakennuk-
sen osallistujamäärien hiipuneen Kike 
Elomaan ajoista, niinpä Suomessakin 
pyörätuoliluokiksi otettiin miesten ke-
honrakennus ja naisten fysiikka.

– Fysiikassa lajikriteerit ovat vähän 
pehmeämmät kuin kehonrakennuk-
sessa, ei esimerkiksi vaadita ihan niin 
alhaisia rasvaprosentteja. Silti lihakset 
saavat olla isommat kuin body-fitnes-
sissä, Isola selventää.

Pyörätuolifitnessissä ei ole vamma-
luokituksia vaan kaikki kisaavat sa-
massa sarjassa. Tuomareiden arvos-
telussa huomioidaan vain lantion 
yläpuolella olevat lihakset, jotta ku-
kaan ei pääsisi hyötymään esimerkiksi 
hieman kilpakaveria paremmin toimi-
vista alaraajojen lihaksista.

Uusi laji on rantautunut Suomeen, ja 

ensimmäiset kilpailutkin ovat edessä. 
Mutta mitä tehdä, jos pyörätuolissa 
oleva henkilö nyt innostuu fitnessur-
heilusta tai jo pitkään lajin harrastami-
sesta haaveillut havaitsee kilpailemi-
senkin olevan nyt mahdollista?

– Ensimmäinen asia on tietenkin men-
nä salille ja alkaa treenaamaan. Suh-
teellisen iso osa saleista alkaa jo olla so-
pivia pyörätuolinkäyttäjille. Useimmilla 
saleilla toimii myös fitnesstiimi, jonka 
jäsen täytyy olla, jotta voi päästä kilpai-
lemaan, Anni Täckman sanoo.

– Nykyään lajiin tutustuminen ja 
seuraaminen käy helposti, kun netis-
tä ja sosiaalisesta mediasta löytyy pal-
jon ihan pro-tason pyörätuolikehonra-
kentajia. Etenkin Pohjois-Amerikassa 
tämä on aika iso laji, hän jatkaa..
Lisätiedot fitnessurheilusta Suomessa: 
www.suomenfitnessurheilu.fi ja 
20.–21.4. Helsingin Kulttuuritalolla 
käytävästä Fitness Classic -kilpailusta: 
www.fitnessclassic.fi
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Näkövammaisen yleisurheilijan Ronja Ojan twiitti käynnisti keskustelun 
paraurheilijoiden yhdenvertaisuudesta loppukesästä 2018.
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”Eilisessä pituuskisassa en ollut tyytyväinen hyppyihi-
ni, mutta mitali kyllä maistuu. Nyt voi olla rennom-
min mielin, kun kisojen omavastuu tuli näin kuitattua. 
Säästin sievoisen summan.”

Näin kirjoitti näkövammainen yleisurheilija Ron-
ja Oja Twitteriin voitettuaan pronssia parayleisur-
heilun EM-kilpailujen pituushypystä Berliinissä elo-
kuussa 2018.

Ojan twiitin myötä suurelle yleisölle paljastui, että 
yleisurheilun lajiliitto SUL oli asettanut 900 euron 
ehdollisen omavastuuosuuden parayleisurheilun 
EM-kilpailujen suomalaisosallistujille. Voittamalla 
mitalin sai omavastuuosuuden kuitattua.

Ennen parayleisurheilun EM-kilpailuja samassa 
kaupungissa oli järjestetty vammattomien yleisur-
heilun EM-kilpailut, joihin osallistuneille suomalais-
urheilijoille ei omavastuumaksua ollut – ylsivät he 
mitaleille tai eivät.

Nousi kohu siitä, syrjiikö SUL:n omavastuumaksu-
käytäntö parayleisurheilijoita. Yhdenvertaisuusval-
tuutettu ilmoitti ottaneensa asian selvitettäväkseen. 
Nyt hän kertoo, miten asian tiimoilta on edetty.

Suomessa on kaksi matalan kynnyksen oikeus-
turvakeinoa yhdenvertaisuuteen liittyvissä syrjin-
tätapauksissa: yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Yhden-
vertaisuusvaltuutetulta ei lähellekään aina ole 
odotettavissa kyllä tai ei -ratkaisuja, toisin kuin lau-
takunnalta.

– Lautakunnan ratkaisut ovat oikeudellisesti sito-
via, se voi asettaa uhkasakon ja lautakunnan pää-

Mitä tapahtui 
tapaus Ronja Ojalle?
Parayleisurheilija Ronja Ojan twiitti käynnisti viime vuonna kohun, jonka 
lopputulemaksi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä ei lupaa mitään 
sellaista, josta saa revittyä suuri otsikoita. Silti parhaassa tapauksessa 
tämä tapahtumaketju vie suomalaista paraurheilua aimo harppauksen 
yhdenvertaisempaan suuntaan.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: RIKU VALLEALA/PARALYMPIAKOMITEA, YHDENVERTAISUUSVALTUUTEN VIESTINTÄ

töksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen, yhdenvertai-
suusvaltuutettu Pimiä aloittaa.

– Yhdenvertaisuusvaltuutetun rooli on lain mu-
kaan valvoa yhdenvertaisuuslain toteutumista ja so-
veltamista. Lisäksi valtuutetun tehtävänä on edistää 
yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään, hän jatkaa.

Valtuutettu on valinnut yhdenvertaisuuden edis-
tämisen tarkoituksenmukaisimmaksi toimintata-
vaksi niin sanotussa SUL-tapauksessa. Yhdenvertai-
suusvaltuutetulla on myös oikeus edistää sovintoa 
osapuolten välillä, mutta tässä tapauksessa ei tois-
ta osapuolta ollut.

– Syrjinnässä on aina kysymys siitä, löytyykö ver-
rokkiryhmää, eli onko joku asetettu epäsuotuisem-
paan asemaan kuin joku toinen. Eli kuka tässä on se 
joku toinen? Yleisurheilija, joka osallistui vammatto-
mien EM-kilpailuihin? Tämä ei ole ihan yksiselitteis-
tä, kun lajit ovat erilaisia, Pimiä alustaa.

– Jos tämän asian olisi joku vienyt yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvolautakuntaan, niin lautakunnan 
olisi pitänyt arvioida, löytyykö verrokkiryhmää vai 
ei. Ja voi olla, jos tulkitsemme tiukasti lakipykäliä, 
että verrokkiryhmää ei löytyisi. Silloin syrjintäoletta-
ma ei täyttyisi, hän jatkaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee, että tapa-
us ei yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökul-
masta ollut missään nimessä ongelmaton. Kyse on 
enemmänkin syrjivistä rakenteista. Siksi päädyttiin 
viemään tapausta eteenpäin nimenomaan yhden-
vertaisuuden edistämisen keinoin.

Syksyllä yhdenvertaisuusvaltuutettu tapasi SUL:n 

Teema
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edustajia muutamaan otteeseen ja sai SUL:n oman 
selvityksen asiasta. Sitten päädyttiin laajentamaan 
katsantokantaa. Keskusteluihin kutsuttiin mukaan 
opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ja vii-
meisimpänä myös Kuntaliitto. SUL ilmoitti keväällä, 
ettei aio enää jatkossa periä omavastuuosuuksia pa-
rayleisurheilun arvokisoihin osallistuvilta urheilijoilta.

– Tässä on haettu yhteistä ratkaisua siihen, miten 
nämä eri tahot pystyisivät miettimään omia käytän-
töjään niin, että urheilijoiden yhdenvertaisuus pa-
ranisi, Pimiä toteaa.

Kysymys on tiivistetysti siitä, että paraurheilijal-
le koituu harrastamisesta ja kisareissuista sellaisia 
kuluja, joita ei vammattomille urheilijoille koidu, liit-
tyen esimerkiksi apuvälineisiin, kuljetuspalveluihin 
ja avustajan käyttöön. Ne ovat kuluja, joiden ei tu-
lisi välttämättä langeta lajiliiton korvattavaksi, siinä 
mielessä Ronja Ojan twiitistä versonnut keskustelu 
on kehittynyt huomattavasti pelkästään yksittäistä 
lajiliittoa laajemmaksi asiaksi.

– Avustajan saamiseen liittyen kilpaurheilijat ovat 
tavallaan joutuneet välitilaan. Urheilemisen ei kat-
sota olevan heidän ammattinsa, eli se ei ole työn-
tekoa, mutta kun se ei ole varsinaista normaalia 
vapaa-ajan toimintaakaan, niin kunta on voinut to-
deta – tapauskohtaisesti – että paraurheilija ei saa 
avustajaa mukaan kisareissulle. Kustannukset ovat-

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.

kin siirtyneet lajiliiton maksettavaksi. Siellä taas aja-
tellaan, että näiden lisäkustannusten vuoksi muun 
muassa voidaan periä omavastuita, Pimiä selvittää.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön tulee miettiä uudelleen omia lin-
jauksiaan ja rahoitustaan vammaisurheiluun liitty-
en, hän jatkaa.

– Kun puhutaan esimerkiksi kuntien tekemistä 
päätöksistä avustajan saamista koskien, on tietys-
ti helppo vedota siihen, että kunnilla on itsehallin-
to. Mutta kunnilla on aivan sama velvoite täyttää 
YK:n vammaissopimuksen velvoitteet kuin valtiolla-
kin. Siksi tulee löytää keinoja, että paraurheilijat ei-
vät jää tällaiseen välitilaan, Pimiä sanoo.

Yksi mahdollinen ratkaisu olisi esimerkiksi se, että 
urheilemisen linjattaisiin kuitenkin olevan kansain-
välisen tason paraurheilijoiden työtä, vaikka heillä 
siviilielämässään varsinainen työpaikka olisikin. Täl-
löin käytäntö olisi nykyistä yksiselitteisempi, ja avus-
taja tulisi kotikunnan kustannettavaksi.

– Tosiasia on, että ei huippu-urheilijoita niin mon-
taa kymmentä Suomessa ole ja he eivät asu kuiten-
kaan kaikki samassa kunnassa, joten se ei olisi yh-
delle kunnalle mikään suuri asia, Pimiä pohtii ja lisää 
samaan hengenvetoon, että toki tosiasiallinen yh-
denvertaisuus toteutuu tämän aihealueen osalta 
vasta sitten, kun tavallisella vammaisella kuntoilijalla-
kin on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa..
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K
äyttöoikeusmerkki on joko 
uimapukuun ommeltava 
merkki tai vuodesta 2017 
lähtien vaihtoehtoisesti 
myös sininen muoviran-

neke, jolla ilmaistaan uimarin oikeut-
ta pitää uima-asua päällä uimahallissa 
myös sellaisissa tilanteissa, joissa sään-
nöt ohjaavat olemaan ilman. Lähinnä 
tämä koskee siis saunassa käyntiä ja 
suihkutiloissa toimimista.

– Alun perin käyttöoikeusmerkki on 
otettu käyttöön, jotta henkilöllä oli-
si mahdollisuus käydä uimahallissa il-
man sosiaalisen alemmuuden koke-
musta tai leimatuksi tulemisen pelkoa, 
esimerkiksi jos rintasyövän myötä on 
jouduttu poistamaan rinta, kertoo 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpe-
lastusliiton (SUH) koulutussuunnitteli-
ja Anneli Toivonen.

Käyttöoikeusmerkki tulee siis kysy-
mykseen tilanteissa, joissa henkilö ei 
jostain perustellusta syystä halua tai 
toimintakyvyn rajoitteen vuoksi voi rii-
sua uimapukua saunaan mennessä.

Toivonen muistuttaa, että käyttöoi-
keusmerkki ei oikeuta henkilökohtai-
sen hygienian laiminlyömiseen, vaan 
asianmukainen peseytyminen tulisi 
saada tehtyä tavalla tai toisella.

Käyttöoikeusmerkin voi tilata 
SUH:sta sekä esimerkiksi syöpäjärjes-
töistä. Niitä on saatavilla myös osasta 
uimahalleista. Hinta ei päätä huimaa: 
ranneke SUH:sta tilattuna maksaa 
3,20 euroa ja uimapukuun ommeltava 

Käyttöoikeusmerkki 
madaltaa kynnystä
lähteä uimahallille

Uinnin käyttöoikeusmerkki on toiminut yhdenvertaisuuden edistäjänä 
suomalaisissa uimahalleissa jo vajaan 40 vuoden ajan.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Tältä näyttää rannekemallinen uinnin käyttöoikeusmerkki.

merkki 2,20 euroa.
– Nyt etenkin rannekkeen tulon jäl-

keen käyttöoikeusmerkkien menek-
ki on ollut vilkasta. Melkein päivittäin 
saamme lähetellä niitä. Ranneke on 
selvästi koettu helppokäyttöiseksi rat-
kaisuksi, Toivonen sanoo.

Myös uimahallien seinille on saa-
tavissa tarroja, joissa kerrotaan, mitä 
käyttöoikeusmerkki tarkoittaa. Toi-
vonen sanoo oman empiirisen koke-
muksen perusteella kutakuinkin puo-

lesta uimahalleista tällaisen tarran 
löytyvän.

Käyttöoikeusmerkin tilaamiseen ei 
vaadita mitään todisteita merkin tar-
peesta. SUH:ssa on koettu, että käyt-
töoikeusmerkin väärinkäyttö ei ole 
yleistä. Silti tilaajalla tulee olla perus-
teltu syy merkin hankintaan..
Lisätiedot käyttöoikeusmerkistä: 
www.suh.fi/toiminta/erityisuinti/
kayttooikeusmerkki

Teema
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Yhdenvertaisuus 
on arvo- ja 
raha-asia
Oleellinen osa yhdenvertaisuuden toteutumista
liikunnassa ja urheilussa on se, että kaikilla halukkailla
on mahdollisuus harrastaa ohjatusti urheiluseuran alaisuudessa. 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: JAAKKO RUUSUNEN, LAURI JAAKKOLA, EMMI KALLIO

Porin Ässien ja Rauman Lukon Special Hockey -joukkueet kokoontuivat yhteiskuvaan Porissa vuodenvaihteessa pelatun Special 
Derbyn ensimmäisen osan päätteeksi.
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U
sein esteenä yhdenvertaisuuden to-
teutumiselle on harrastamisen kalle-
us. Julkisessa keskustelussa harrasta-
misen hinta on noussut esiin tiiviiseen 
tahtiin, viimeksi alkuvuodesta, kun täs-

säkin jutussa esiintyvä espoolainen koripalloseura 
Tapiolan Honka ilmaisi tiedotteessa huolensa sii-
tä, että pelaajien perheiden maksuvaikeudet ovat li-
sääntyneet voimakkaasti viime vuosina.

Mutta kun puhutaan vammaisista ja erityistä tu-
kea tarvitsevista harrastajista, on harrastamisen 
hintaa merkittävämpänä asiana nostettava esiin se, 
onko harrastusta ensinkään olemassa. Eli löytyykö 
seuroja, joissa on erityisryhmä tai valmiuksia ottaa 
yleiseen toimintaansa mukaan yksittäisiä vammai-
sia harrastajia.

Viime vuosina Suomessa on havahduttu esimer-
kiksi siihen, että monet jääkiekosta pitävät vam-
maiset lapset ja nuoret haluaisivat mielellään paitsi 
seurata suosikkijoukkueensa edesottamuksia myös 
pelata itse. Pystypelaajille diagnoosirajoista riippu-
matta suunnattu Special Hockey lähti kasvamaan 
oululaisen Kiimingin Kiekko-Poikien aloitteesta. 

Kelkkajääkiekko – nykyiseltä nimeltään parajääkiek-
ko – puolestaan on kasvanut erityisesti Jyväsky-
län seudulla, jossa paikallinen SISU Paraicehockey 
-joukkue järjesti helmikuussa Suomen ensimmäi-
sen kansallisen parajääkiekkoturnauksen.

Lukko kuuluu kaikille raumalaisille
Rauman Lukko oli ensimmäinen miesten liigaseura, 
joka aloitti Special Hockey -toiminnan. Rattaat pyö-
rähtivät käyntiin reilu vuosi sitten.

– Saimme vinkkejä toiminnan käynnistämiseen 
Kiimingin Kiekko-Pojilta. Sitten kutsuimme koulu-
jen ja kaupungin edustajat koolle ja siitä se lähti liik-
keelle, kertoo Juniorilukon toiminnanjohtaja Jari 
Neuvonen.

Pelaajat tulevat pääasiassa alueen viidestä eri-
tyiskoulusta ja ohjaajiksikin löytyi sopivasti jääkiek-
kotaustaisia kouluavustajia. Lukon Special Hockey 
-joukkue on avoin myös naapurikuntien erityislap-
sille.

Special Hockey -toiminta on sulautunut nope-
asti osaksi Lukon seurakulttuuria. Special Hockey 
-joukkueen kummipelaajana oli ensimmäisellä kau-

Lahden Judoseuran nuori Mira Grönholm edusti maaliskuussa Suomea Special Olympics -kesämaailmankisoissa 
Abu Dhabissa.
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della liigajoukkueen Teemu Ramstedt ja kuluvalla 
kaudella puolestaan vuoden 2011 maailmanmes-
tari Janne Niskala. Lukon ja Porin Ässien Special 
Hockey -joukkueet pelasivat vuodenvaihteen mo-
lemmin puolin kaksiosaisen Special Derbyn. Ottelut 
pelattiin ennen Lukon ja Ässien miesten liigapelien 
alkua Porissa ja Raumalla.

– Special Hockey sopii seuramme arvoihin. Luk-
ko on iso osa Raumaa, ja haluamme että kaikilla on 
mahdollisuus kuulua tähän seuraan, Neuvonen sa-
noo.

Ympäröivä yhteisökin on ottanut Special Hockeyn 
omakseen. Rauman Urheilutoimittajat ry palkitsi 
Lukon Special Hockey -joukkueen Vuoden urheilu-
teko -palkinnolla. Lukon yrityskumppanit ovat näh-
neet Special Hockeyn arvokkaana lisänä seuran toi-
mintaan. Yrityksiltä saadun tuen ansiosta Special 
Hockey -toiminta on pelaajille maksutonta.

Yhdenvertaisuus ei tietenkään sisällä vaatimus-
ta siitä, että urheiluseurojen erityisryhmätoiminnan 
tulisi olla maksutonta tai edes halvempaa kuin seu-
ran muiden ryhmien toiminnan. On parempi periä 
erityisryhmän osallistujilta maksu kuin todeta, ettei 
osallistujilleen maksutonta ryhmää ole varaa ylläpi-
tää ohjaaja- ja tilakulujen vuoksi.

Judon yhdenvertaisuudella pitkät perinteet
Suomalaisissa judoseuroissa erityisryhmät, jotka kul-
kevat sovelletun judon nimellä, ovat vuosien saatossa 
juurtuneet luontevaksi ja yhdenvertaiseksi osaksi laji-
kulttuuria. Sovellettua judoa on Suomessa harrastettu 
jo 1980-luvulta saakka.

– Sovellettu judo on hyvin itsestään selvä osa mei-
dän seuraamme. Enemmänkin järjestettäisiin, jos 
ohjaajia olisi enemmän. Kyselyjä tulee, että olisiko 
lapsille omaa sovelletun judon ryhmää, mutta sii-
hen kysyntään emme ole pystyneet vielä vastaa-
maan.  Meillä on yksi sovelletun judon ryhmä, jossa 
ikähaitari on laaja, kertoo Lahden Judoseuran pu-
heenjohtaja Sanna Pyykönen.

Mutta miksi juuri judossa erityisryhmätoimin-
ta on noussut arvoonsa? Muissa kamppailulajeissa 
toiminta on Suomessa joko vielä melko alkuvaiheis-
sa (esim. taekwondo) tai lähestulkoon olematonta.

– Luulen, että se tulee siitä pohjasta, että judo so-
pii kaikille. Naiset ja miehet, tytöt ja pojat harjoitte-
levat yhdessä. Siihen päälle on ollut helppo tuoda 
sovellettua judoa. Eikä tarvitse keksiä mitään koko-
naan uusia sovellettuja harjoitteita, vaan voidaan 
tehdä niitä samoja tuttuja juttuja, Pyykönen pohtii.

– Ja tietysti Suomessa on sovelletulla judolla ol-
lut niin sinnikkäitä ja omistautuneita puuhanaisia ja 
-miehiä, että homma on lähtenyt hyvin leviämään, 
Pyykönen toteaa viitaten mm. parhaillaan sovelle-
tun judon historiikkia laativaan Marita Kokkoseen.

Lahdessa sovelletun judon vahva taustahahmo on 
ollut Ilkka Valtasaari, joka edelleen jatkaa Lahden Ju-
doseuran sovelletun judon ohjaajana. Toimittajataus-
tainen Valtasaari on myös hyvä esimerkki siitä, että 
erityisryhmäohjaajaksi ryhtyminen ei vaadi välttämät-
tä ennakkoon mitään massiivista kouluttautumista 

soveltamisen saloihin. Tekemällä oppii.
Judo on halpa harrastus. Lahden Judoseuran vuo-

simaksut ovat lapsille ja aikuisille 250–350 euron 
haarukassa, sovelletussa judossa vielä hieman al-
haisempi 200 euroa.

– Harjoituskertoja on käytännössä sama määrä, 
joten sovelletun judokat ovat yhdenvertaisessa tai 
jopa vähän paremmassa asemassa kuin muut ryh-
mät. Maksu on ollut vähän alhaisempi jo pitkään, 
eikä sitä ole haluttu lähteä nostamaan. Sovelletun 
judokoista osa on esimerkiksi asuntoloissa asuvia, 
joilla ei välttämättä ole hirveästi rahaa käytettävis-
sään, Pyykönen selvittää.

Lahden Judoseura tukee judokoitaan – niin so-
velletun judon kuin muidenkin ryhmien jäseniä – 
vahvasti myös kilpailu- ja leirimatkojen osalta. Esi-
merkiksi SM-kisamatkat tulevat seuran pussista. 
Judossa, kuten arvata saattaa, sovelletun judon SM-
kilpailut ovat yleisten sarjojen SM-kilpailujen yhtey-
dessä.

Honka hakee Seuratukea 
pyörätuolikoripalloon
Espoolaisessa koripalloseurassa Tapiolan Hongassa 
erityisryhmätoiminnalla on sovelletun judon tapaan 
pitkät perinteet. Pyörätuolikoripalloa on pelattu 
Hongan valkovihreissä väreissä jo kolmisenkym-
mentä vuotta. 

Laji on kokenut Suomessa melkoisen notkahduk-
sen vuosituhannen vaihteen jälkeen ja Hongassakin 
pyörätuolikoripallotoiminta oli jonkin aikaa tauolla. 
Nyt pyörätuolikoripallo on palannut uusien nuorien 
pelaajien kera ja tällä vuosikymmenellä ohjelmaan 
on tullut myös Unified-koripallo, jossa samassa 
joukkueessa pelaa kehitysvammaisia urheilijoita ja 
vammattomia Unified-partnereita.

– Tuntuisi tosi oudolta, jos seurassamme ei oli-
si erityisryhmätoimintaa. Hongassa ajatuksena on, 
että tarjolla on kaikkea kaikille, molemmat suku-
puolet, nuoret ja vanhat, ei olla erikoistuttu vain kil-
paurheiluun. Tähän ajatukseen sopivat pyörätuoli-
koripallo ja Unified-koripallo hyvin, sanoo Hongan 
toiminnanjohtaja Anne Eklund.

Eklund myöntää, että erityisryhmien pyörittä-
minen ei ole kaikkein ”tehokkainta” toimintaa, 
kun ajatellaan treenivuorolle osallistuvien pelaaji-
en määrää, joka etenkin pyörätuolikoripallossa on 
suhteellisen matala, tai tarvittavaa ohjaajaresurs-
sia. Silti seurassa ei olla aikeissakaan kyseenalaistaa 
toiminnan jatkumista. Päinvastoin, etenkin pyörä-
tuolikoripallossa tehdään parhaillaan toimenpiteitä 
sen säilyttämiseksi.

– Unified-koripalloon on ollut aika helppo löytää 
ohjaajia, ja myös partnereita on ollut hyvin. Heitä 
on saatu omista junioreista ja aikuispelaajista, joil-
la harrastaminen olisi muuten saattanut loppua, Ek-
lund kertoo. 

– Mutta jostain syystä pyörätuolikoripallossa ohjaa-
jien löytäminen on ollut vaikeampaa. Aivan kuin se vä-
line olisi jotenkin pelottava asia ohjaajille, hän pohtii.

Honka hakikin tälle vuodelle opetus- ja kulttuuri-
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Tapiolan Honka pelasi kaudella 2018–2019 Unified-koripallosarjoja kolmen joukkueen voimin.

ministeriöstä Seuratoiminnan kehittämistukea. Tu-
kipäätökset valmistuvat kevään aikana.

– Ajatuksena on, että pystyisimme palkkaamaan 
erityisryhmätoimintaan osa-aikaisen valmentajan, 
joka vastaisi erityisryhmätoiminnasta kokonaisuu-
dessaan ja valmennuksen ohella myös kouluttaisi 
muita ohjaajia pyörätuolikoripalloryhmien valmen-
tamiseen, Eklund toteaa.

Honka julkaisi alkuvuodesta mediajulkisuuttakin 
saaneen tiedotteen seuran huolesta sen suhteen, 
että pelaajien harrastusmaksujen maksuvaikeudet 
ovat lisääntyneet. Honka tukee vähävaraisten per-
heitä kausimaksuhelpotuksin, mutta helpotusten 
antamisellekin on rajansa. Pelkona on, että monen 
lapsen ja nuoren harrastus loppuu vastentahtoi-

sesti. Tämän Honka haluaa ehkäistä, oli kyse sitten 
pysty- tai pyörätuolikoripallosta.

– Unified-koripallossa kausimaksut ovat ainakin 
melkein samat kuin muillakin ryhmillä. Pyörätuo-
likoripallossa ne ovat jonkin verran matalammat, 
siellä otamme vain ihan omakustannehinnan. Pyö-
rätuolikoripallon osalta täytyy huomioida, että pe-
lituolitkin maksavat. Haluamme, että kaikki haluk-
kaat saavat harrastaa, Eklund sanoo..
Lisätietoja urheiluseuroista, joilla on valmiuksia ot-
taa toimintaansa vammaisia ja tukea tarvitsevia har-
rastajia löytyy VAU:n Löydä oma seura -palvelusta: 
www.vammaisurheilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura



22

Teema

Paralympiamitali sinetöi 
Haapajärven aseman 
ampumaurheilukaupunkina
Kun Suomi saavutti ensimmäisen ampumaurheilun maapaikkansa vuoden 
2020 Tokion paralympialaisiin, ei ollut suuri yllätys, että sen hankkija oli 
Haapajärven Ampumaseuran ampuja. HaaAs on ollut jo vuosikausia 
Suomen johtava vammaisammuntaseura. Parhaimmillaan seuralla oli 
samanaikaisesti kolme paralympiatason ampujaa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: PÄIVI KARJALAINEN

R
anskan Chateauroux’ssa maailmancupin osa-
kilpailussa ilmakiväärin maapaikan Suomelle 
tähdännyt Jarkko Mylly asuu Pohjois-Pohjan-
maan Haapavedellä, mutta käy ampumassa 60 
kilometriä etelämmässä Haapajärvellä.

– Meillä on tällä hetkellä toistakymmentä vammaisampu-

Juha Perttula tähtää ilmakiväärillä. 
Paralympiamitalisti Erkki Pekkala 
ohjeistaa.

jaa, ja heitä käy täällä eri pitäjistä: Nivalasta, Haapavedeltä 
ja yli sadan kilometrin päästä Viitasaareltakin, kertoo Haa-
pajärven Ampumaseuran puheenjohtaja Erkki Pekkala.

Haapajärvellä ovat olosuhteet kunnossa. Niin Sukka-
salmen ampumarata kuin vammaisharrastajien kannalta 
oleellisin harjoituspaikka, Haapajärven monitoimitalo ovat 
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esteettömiä. Tämä ei Pekkalan mukaan ole millään muotoa 
itsestäänselvyys Suomessa.

– Aika monella paikkakunnalla on todella pitkät ja jyrkät 
portaat ampumatilaan, eikä välttämättä hissiä, kun raken-
nukset ovat vanhoja, Pekkala toteaa.

Pekkalalla itsellään on ollut vahvasti näppinsä pelissä sii-
nä, että Haapajärvellä asiat ovat kunnossa. Toki reilun 7000 
asukkaan pohjalaiskaupungin päättäjätkin ovat olleet myö-
tämielisiä vammaisasioille, muutenkin kuin ampumaurhei-
lun osalta.

– Kaupunki on ottanut hyvin vammaiset huomioon, esi-
merkiksi pysäköintipaikkoja on runsaasti. Ja siinä vaihees-
sa, kun meillä oli samanaikaisesti kolme paralympia-ampu-
jaa – itseni lisäksi Veikko Palsamäki ja Jukka Mikkonen 
– saatiin monitoimitalolle luiska, jossa on kaiteet ja muu-
tenkin tila tehtiin niin esteettömäksi kuin mahdollista, Pek-
kala sanoo.

Pekkala on ollut ampumaurheilun parissa yli 30 vuotta. 
Hän menetti toisen jalkansa työtapaturmassa. Kotiolois-
sa toipuessaan kevättalvella 1987 hän sai käänteentekeviä 
vieraita.

– Kaksi miestä paikallisesta invalidiyhdistyksestä tuli ter-
vehtimään ja juotiin kahvit siinä. He sitten ehdottivat, että 
tule katsomaan, kun me harjoitellaan ampumista monitoi-
mitalolla. Ne sanat näin jälkikäteen katsottuna mullistivat 
meikäläisen elämän, Pekkala muistelee.

Invalidiyhdistys ja Haapajärven Ampumaseura tekivät tii-
vistä yhteistyötä silloin ja tekevät edelleen. Kun Ampuma-
seuralla on kisat, vastaa Haapajärven Invalidien naisjaosto 
kahvituksesta. Aikoinaan invalidiyhdistyksellä oli omiakin 
aseita, mutta ne luovutettiin Ampumaseuralle.

Ampumatoiminta oli Haapajärvellä vireää läpi 90-luvun, 
mutta toden teolla homma lähti nousuun vuonna 2000, 
kun Pekkala voitti Sydneyn paralympialaisista hopeaa. Jos 
ajatellaan yksittäisen mitalin vaikutuksia urheilijan oman 
elämän ulkopuolelle, on Pekkalan ilmakiväärihopea var-
masti yksi suomalaisen paralympiahistorian merkitykselli-
simpiä.

Vammaisammunnasta tuli viimeistään Pekkalan menes-
tyksen myötä Haapajärven Ampumaseuran kärkilaji. Pek-
kala halusi myös itse aktiivisesti hyödyntää mitalinsa muka-
naan tuoman nosteen ja perusti silloisen kansalaisopiston 
rehtorin Vilho Matsonin kanssa seuran alaisuuteen koulu-
laisten ampumakerhon. Siitä tuli menestys ja tulijoita on ol-
lut naapurikunnista asti. 

Jos Pekkala on ollut nostamassa Haapajärveä yhdek-
si Suomen johtavista ampumaurheilupaikkakunnista, niin 
löytyy taustalta toki myös hahmoja, jotka ovat puolestaan 
olleet nostamassa Pekkalaa. Nyt jo edesmenneet invalidi-
yhdistyksen herrasmiehet johdattivat aikanaan Pekkalan 
ammunnan pariin. Huippuampujaksi hänet puolestaan hioi 
kajaanilainen Osmo Leivo. 

– Hän on vaikuttanut urallani tosi paljon ja pitkään, vuo-
desta 1991 Kouvolan kisoista saakka. Täytän tänä vuonna 
70 ja hän on minua vieläkin vanhempi, mutta yhteistyö jat-
kuu edelleen. Ei ole ollut tarvetta vaihtaa, Pekkala sanoo.

Para-ampumaurheiluosaaminen vain kasvaa Haapajär-
vellä. Tokion paikan ampunutta Jarkko Myllyä valmentaa 
haapajärveläinen Timo Vaitiniemi, joka valmistui vast-
ikään historian ensimmäisestä paralympialajien Valmenta-
jan ammattitutkinnon (ParaVAT) koulutuksesta..
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V
uoden 2018 lopussa Aal-
tonen jättäytyi pois toi-
minnanjohtajan tehtä-
västään. Nyt 56-vuotias 
turkulainen on omien sa-

nojensa mukaan ”ensimmäistä kertaa 
elämässään vapaaherrana”.

– Luulen, että olen jo osuuteni teh-
nyt ja että liittomme ansaitsee uutta 
verta ja uutta energiaa, Aaltonen sa-
noo.

Aaltonen sanoo olevansa hyvillä 
mielin siitä, että sai jättää tehtävänsä 
ilman, että taakse jäi palavia siltoja.

– Ajattelin, että on parempi jäädä 
pois ja katsoa, jos voin vielä tehdä jo-
tain uutta.

Kielimuuri vaikeuttaa 
yhteistyötä
Yli neljännesvuosisadan mittainen työ- 
ura antaa Aaltoselle vankan kokemus-
pohjan puhua kuurojen urheilusta ja 
liikunnasta sekä siihen liittyvistä yh-
denvertaisuuskysymyksistä. Niin ylei-
sesti yhteiskunnassa kuin urheilun ja 
liikunnan kentälläkin avainkysymys 
kuurojen osalta on integraation ja 
oman identiteetin säilyttämisen suhde. 

Urheilun ja liikunnan järjestökentäs-
sä on 2000-luvulla tapahtunut paljon 
integroitumiskehitystä ja yhdistymi-
siä. Parhaillaan viritteillä on Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n ja 
Suomen Paralympiakomitean yhdis-

Kuurojen urheilu ei 
integroidu identiteetin 
menettämisen hinnalla
Juha-Matti Aaltonen teki 27 vuoden mittaisen työuran Suomen Kuurojen 
Urheiluliiton (SKUL) toiminnanjohtajana. Ajanjaksoon mahtuu myös 
kansainvälisiä luottamustehtäviä, muun muassa viimeiset kahdeksan vuotta 
Kuurojen Euroopan Urheilujärjestön (EDSO) pääsihteerinä.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

tyminen, josta solmittiin aiesopimus 
loppuvuodesta 2018. Suomen vanhin 
vammaisurheilujärjestö SKUL ei ole 
mukana yhdistymisprosessissa nyt, 
ja päätti keskustelujen jälkeen jättäy-
tyä rannalle myös vuosikymmen taka-
perin, kun muut diagnoosipohjaiset 
vammaisurheilujärjestöt muodostivat 
VAU:n.

– Meillä kuuroilla on maailman en-
simmäinen vammaisurheilujärjestö, 
perustettu vuonna 1924. Meillä on to-
della vahva itsetunto ja identiteetti, 
hyvin kirkas näkemys siitä, miksi pitää 
olla kuurojen ja kuulovammaisten ur-
heilua, Aaltonen alustaa.

Aika ajoin kuulee sanottavan, että 
kuurot eivät koe olevansa vammaisia 
vaan kielivähemmistö, viittomakieli-
siä. Ja näin toki onkin, mutta kysees-
sä on enemmän sekä että -tyyppinen 
jako. SKUL on vammaisurheilujärjestö, 
jolla on hyvin vahva kielivähemmistöi-
dentiteetti.

– Integraationäkökulmasta on tosi 
haastavaa, koska olemme ainoa vam-
maisurheilujärjestö, joka käyttää äi-
dinkielenään eri kieltä. Toki toimin-
nassamme on myös huonokuuloisia 
ja muita kuulovammaryhmiä, mutta 
pääkieli on aina selkeästi ollut viitto-
makieli, Aaltonen toteaa.

– Kielimuuri on niin mielettömän 
valtava, sitä on melkein mahdotonta 
selittää, hän jatkaa.

Tulkin taidot koetuksella
Aaltonen kehuu, että Suomessa on 
maailman mittakaavassa erinomai-
sesti toimiva tulkkipalvelujärjestelmä, 
mutta lopulta parhainkin tulkki tarjo-
aa vain teoreettista ja näennäistä yh-
denvertaisuutta.

Kun ajatellaan vaikka yhteisiä koko-
uksia kuulevien kanssa, viittomakie-
liset ovat aina jäljessä ja riippuvaisia 
tulkista, hänen taidoistaan ja tietotai-
to-osaamisesta, siitä miten hyvin tulk-
ki ymmärtää juuri kyseessä olevan ai-
healueen yksityiskohtia.

Rikkinäinen puhelin -efekti ei tie-
tenkään ole este yhteistyölle, mutta 
jos ajatellaan vaikkapa SKUL:n sulau-
tumista osaksi jotain isompaa urhei-
lu- ja liikuntajärjestöä, kohoavat riskit 
suuremmiksi. Pystytäänkö kielivähem-
mistön tarpeita ottamaan riittävästi 
huomioon koko järjestön toiminnan 
läpäisevästi?

– Voi näyttää siltä, että olisimme si-
säsiittoinen porukka, joka haluaa olla 
erillään muista. Mutta siitä ei ole kyse, 
vaan siitä, miten yhdenvertaisuus to-
teutuisi niin, että me voimme kokoon-
tua yhdessä tasavertaisesti, Aaltonen 
sanoo.

– Me haluamme integroitua, jos 
meille taataan täysin samat mahdolli-
suudet, mutta se kuulostaa vähän hy-
poteettiselta, että miten tulkkaus voi-
si toimia niin, kun sanajärjestykset ja 
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tapa ilmaista asioita ovat niin erilaisia. 
Se on tulkeille reaaliaikaisissa tilan-
teissa hirveän haastavaa.

Aaltonen myöntää tämän olevan 
sen verran monimutkainen asia, ettei 
hän ole saanut sitä ihan tyhjentäväs-
ti selitettyä työuransa aikana esimer-
kiksi rahanjaosta vastaavalle opetus- 
ja kulttuuriministeriölle (OKM).

– Mutta nythän meillä on OKM:n 
kanssa suora rahoitus, eli me tavallaan 
luotamme siihen, että ministeriön vir-
kamiehet kuitenkin ymmärtävät meitä 
suhteessa enemmän kuin, jos oltaisiin 
jossain vaiheessa menty yhteen jonkin 
isomman järjestön kanssa.

On hyvä muistaa myös, että tässä 
on käsitelty vain järjestötason integ-
raatiota. Ruohonjuuritasolla Suomes-
sa on kuurojen omia urheiluseuroja, 
mutta Aaltonen muistuttaa valtaosan 
kansainvälisen tason kuuroista urhei-
lijoista harrastavan yleisissä urheilu-
seuroissa. Kaikkiaan hän arvioi kuu-
roja olevan yleisissä urheiluseuroissa 
Suomessa noin sata.

– Ja järjestötasollakin me haluamme 
ja toivomme vuorovaikutusta kuulevi-
en järjestöjen kanssa. Tästä osoituk-

sena muun muassa se, että pyrimme 
saamaan toimitilat urheilu- ja liikunta-
järjestöjen Sporttitalolta Helsingistä.

Paralympialaiskuvio ei 
etenemässä
Samankaltaisten asioiden parissa pyö-
ritään myös kansainvälisillä kentillä. 
Kuurojen olympialaisten, Deaflym-
pics-kisojen, integroiminen osaksi pa-
ralympialaisia on ollut tapetilla tällä 
vuosikymmenellä, mutta aika ajoin 
myös jo sitä aikaisemminkin.

– Olin kuurojen urheilun kansanvä-
lisen kattojärjestön ICSD:n hallituk-
sessa jo 90-luvulla ja asia oli useinkin 
agendallamme, ja edelleenkin käy-
dään sitä keskustelua, että voitaisiinko 
integroida kisat paralympialaisiin tai 
järjestää kuurojen kisat paralympia-
laisten jälkeen. Toki se olisi järjestäjil-
le aika kohtuuton vaatimus.

Etenkin kesäparalympialaiset ovat 
osallistujamääriltään jo nyt aika lailla 
täyteen ammutut. Kuurojen urheilul-
le ei olisi ainakaan tämänhetkisessä 
tilanteessa tarjolla suurempaa näky-
vyyttä ja roolia.

– Ei olisi reilua, että Deaflympics-ki-

sat lopetettaisiin, jotta olisimme muu-
taman lajin kanssa mukaan paralym-
pialaisissa. Esillä on ollut myös, että 
Deaflympics-kisat pidettäisiin edel-
leen normaalisti, mutta paralympialai-
sissa olisi muutama näytöslaji, Aalto-
nen toteaa.

– Eli keskusteluja käydään, mutta 
ainakin Euroopassa, jonka järjestön 
pääsihteerinä olin, on ajatus ollut, että 
ei olla valmiita, jos saadaan vain jämiä.

Kaikki kiteytyy lopulta identiteet-
tiin. Viittomakielisten yhteisön voima-
kas tahto pitää yhtä pitää huolen siitä, 
että integraatiota ei viedä läpi pelkäs-
tään integroitumisen vuoksi.

– Mikään ei ole mahdotonta eikä pois-
suljettua, mutta tulisi perusteellisesti 
miettiä, miten integroituisimme luon-
nollisella tavalla kuulevien kansalliseen 
ja kansainväliseen urheilu- ja liikunta-
toimintaan. Onko integraatioajattelu 
itseisarvo vai mahdollisuus saavuttaa 
jotain muuta? Tätä tulisi pohtia aidos-
ti niin viittomakielisten kuin kuulevien 
yhteisössä, Aaltonen päättää..
Lisätiedot kuurojen urheilusta ja
liikunnasta Suomessa: www.skul.org

Teema



27

Teema

K
iinnostaako kouluttautu- 
minen, mutta soveltavan 
liikunnan koulutukset ovat 
aina jossain kaukana ja 
huonoon ajankohtaan. Nyt 

on tarjolla ratkaisu: VAU ja Liikunta-
keskus Pajulahti ovat kehittäneet so-
veltavan liikunnan ja vammaisurhei-
lun verkkokoulutuksen.

Verkkokoulutusta ovat olleet teke-
mässä Virpi Remahl Pajulahdesta, 
Piia Korpi VAU:sta ja hanketyöntekijä 
Niko Leppä Jyväskylästä. Maksuton ja 
helppokäyttöinen verkkokoulutus löy-
tyy osoitteesta www.soveltavanliikun-
nanverkkokoulutus.fi.

Mihin tarpeeseen 
verkkokoulutus on tehty?
Etäisyydet Suomessa ovat pitkiä ja 
lähikoulutuksia ei ole taloudellisesti 
mahdollista järjestää kaikkien kiinnos-
tuneiden saataville. Enenevässä mää-
rin myös oppilaitokset ja urheilujärjes-
töt ovat ilmaisseet kaipaavansa apua 
koulutustarjontansa monipuolistami-
seen soveltavan liikunnan ja vammais-
urheilun näkökulmasta.

Tietoa ja hyviä materiaaleja löytyy 
paljon, mutta ne ovat siellä täällä hajal-
laan. Ajantasaisen tiedon ja parhaiden 
materiaalien löytäminen on haastavaa 
ja aikaa vievää. Verkkokoulutuksessa 
hyödynnetään olemassa olevia hyviä 
lähteitä ja materiaaleja, jolloin oppijan 
tai koulutuksen suunnittelijan ei tarvit-
se nähdä vaivaa tiedon etsimisessä.

Verkkokoulutus mahdollistaa sen, 
että kaikki kiinnostuneet pääsevät ke-
hittämään osaamistaan soveltavan lii-
kunnan ja vammaisurheilun teemoissa, 
ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi 
verkkokoulutusta voidaan hyödyntää 
hyvin laajasti täydentämään eri toimi-
jatahojen omaa koulutustarjontaa. Kun 
kynnys hankkia lisäoppia madaltuu, li-
sääntyvät toivottavasti myös vammais-
ten henkilöiden mukaan pääsyn mah-

Soveltavan liikunnan 
verkkokoulutus 

madaltaa kynnystä
TEKSTI: PIIA KORPI KUVA: LAURI JAAKKOLA

dollisuudet liikuntaan ja urheiluun.
Osana VAU:n omaa koulutustarjon-

taa verkkokoulutus mahdollistaa lähi-
koulutusten painottamisen enemmän 
käytäntöön ja opitun soveltamiseen 
toiminnassa.

Kenelle se on tarkoitettu?
Verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille 
kiinnostuneille, taustasta riippumat-
ta. Siitä hyötyvät mm. seuroissa ja ker-
hoissa liikuntaa ohjaavat ammattilaiset 
ja vapaaehtoiset, Valtit, vertaisohjaa-
jat, opettajat, opiskelijat ja varhaiskas-
vatuksen henkilöstö. Oppilaitokset ja 
lajiliitot voivat hyödyntää verkkokou-
lutusta oman koulutustarjontansa mo-
nipuolistamisessa ja täydentämisessä.

Miten se toimii?
Verkkokoulutukseen kirjaudutaan opis-
kelijaksi, jonka jälkeen kurssia voi suo-
rittaa omaan tahtiin. Verkkokoulutus 
koostuu kuudesta teemaosiosta, joista 
voi halutessaan suorittaa vain osan tai 
koko kurssin. Jokaiseen osioon sisältyy 
tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväk-

syttävästi. Koko kurssin hyväksyttävästi 
suorittaneet saavat todistuksen. Kurs-
sin voi suorittaa perustasolla (taso 1) tai 
syventävällä tasolla – riippuen opiskeli-
jan taustasta tai tarpeista. Verkkokoulu-
tus on maksuton ja helppo käyttää.

Osiot
1. Soveltavan liikunnan ja vammaisur-
heilun perusteet
2. Erilaiset toimintakyvyt ja niiden huo-
mioiminen liikunnassa
3. Ohjaamisen työkalut
4. Esteettömyys ja saavutettavuus
5. Apuvälineet liikunnassa ja urheilussa
6. Vammaiskilpaurheilu

Mitä se antaa käyttäjälleen?
Opiskelija saa verkkokoulutuksesta 
perustiedot ja -osaamisen soveltavas-
ta liikunnasta ja vammaisurheilusta. 
Verkkokoulutusta voi hyödyntää myös 
tiettyyn teema-alueeseen perehtymi-
seen, tutustua esimerkiksi liikunnan ja 
urheilun esteettömyyden ja saavutet-
tavuuden kysymyksiin tai vammaiskil-
paurheilun perusteisiin..
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Hymyile, 
olet kisoissa!
Suomen 70 urheilijan Sisujengi saavutti 
Abu Dhabissa ja Dubaissa järjestetyistä
Special Olympics -kesämaailmankisoista 
peräti 47 mitalia. Mutta vielä mitalejakin 
tärkeämpää oli, että hauskaa riitti
ja yhteishenki jylläsi!

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Ratsastaja Lotta Romsi saavutti Abu 
Dhabista kaksi kultaa ja yhden ho-
pean. Valmentaja Maritta Enqvist 
kannustaa.

Miesten 
Unified

-koripallojouk-
kue sijoittui omassa divisioonassaan

viidenneksi. Tässä Aleksi Hienonen
tuulettaa koria Jamaikaa vastaan.
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Sisujengin naisten Unified-koripallojoukkue oli ensimmäistä 
kertaa kisoissa ja tuloksena heti kultaa!

Keilailija Johanna Koskinen osallistui ensimmäisiin Special 
Olympics -maailmankisoihinsa ja singlekilpailun hopeamitali 
sai hymyn huulille.

Sanna Sepponen on aiemmin ollut kolmesti Special Olympics 
-talvimaailmankisoissa alppihiihtäjänä. Nyt hän teki debyyttin-
sä kesäkisoissa ja tenniksessä, tuloksena hopeaa.

Jere Suominen golffasi hopeaa. Caddiena ja 
golfjoukkueen toisena valmentajana toimi 
äiti Tuulia Suominen.

Saga Tsokkinen hurmasi rytmisen voimistelun areenalla ja 
nappasi samalla kaksi mitaliakin.

Minna Palonen meloi 200 metrin kajakkiyksiköstä pronssia ja 
500 metriltä hopeaa.
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K
isoissa oli mukana ennätyksellisesti yli 190 
maata. Etenkin Afrikasta ja Aasiasta oli run-
saasti uusia maita mukana, mikä on omiaan 
edesauttamaan yhtä Special Olympics -järjes-
tön tärkeimmistä missioista: kehitysvammais-

ten henkilöiden aseman kohentamista niin kutsutuissa 
kolmannen maailman maissa. Tämä oli myös yksi merkittä-
vimmistä syistä, miksi Special Olympics halusi tuoda lippu-
laivatuotteensa ensimmäistä kertaa arabimaailmaan.

Myös Suomen joukkueen, Sisujengin, osalta kisat olivat 
menestys. Siitä kertoo 47 mitalin saalis. Suomen 70 urheili-
jan joukkue saavutti 13 kultamitalia, 21 hopeamitalia ja 13 
pronssimitalia.

– Mitaleja tuli paljon, mutta se ei näissä kisoissa suinkaan 
ole ainoa menestyksen mittari. Parhaiten menestys ilmenee 
meidän urheilijoidemme ilmeistä ja positiivisista kommenteis-
ta. Nämä ovat olleet joukkueen jäsenille ikimuistoiset kisat, to-
teaa Special Olympics Finlandin johtaja Riikka Juntunen.

– Ja jos haluaa verrata Suomen joukkueen menestystä mui-
hin maihin, niin sekään ei oikein onnistu mitalitilastolla, sillä 
sellaista ei näissä kisoissa pidetä. Suomi on kuitenkin siinä 

”Tämä on jotain paljon 
enemmän kuin mitaleja”
Vuoden 2019 kehitysvammaisten Special Olympics -kesämaailmankisoja Abu 
Dhabissa ja Dubaissa voi pitää kaikilla merkittävillä mittareilla erittäin onnistuneina.
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Pikajuoksija Noora Koponen (oikealla) juhlii 200 metrin pronssimitaliaan palkintojenjaossa yhdessä Kanadan April Armstrongin, 
Australian Jasmine Williamsin ja Iso-Britannian Hetty Bartlettin kanssa.

mielessä vahva kehitysvammaisten urheilumaa, että meillä 
suurin osa urheilijoista voi harrastaa lajiaan paikallisen ur-
heiluseuran alaisuudessa. Se on asia, joka yllättävän mones-
sa maassa on vielä tyystin mahdoton ajatus. Kehitysvammai-
set urheilevat omissa porukoissaan, Juntunen jatkaa.

Ei Suomikaan silti mikään Special Olympics -urheilun on-
nela ole, siitä kielii muun muassa Abu Dhabin kisojen saa-
ma niukahko huomio kotimaan mediassa.

– Siinä on tietysti paljon vielä tehtävää. Special Olympics 
-urheilulle pitää löytää oma paikkansa suomalaisessa ur-
heilukeskustelussa. Nyt kun puhutaan urheilun yhteiskun-
nallisesta merkittävyydestä ja pohditaan, miksi urheilua 
pitäisi rahoittaa entistä voimakkaammin, niin Special Olym-
pics -kisoissa vierailu voisi avata näistä asioista päättäville 
uudenlaisia näkökulmia. Special Olympics on aidosti muut-
tanut monen suomalaisen kehitysvammaisen henkilön ja 
heidän perheidensä elämää paremmaksi, ja se on jotain 
aika paljon enemmän kuin yksi kultamitali, Juntunen linjaa.

Seuraavat Special Olympics -kesämaailmankisat järjeste-
tään vuonna 2023 Saksan Berliinissä. Sitä ennen Ruotsi isän-
nöi Special Olympics -talvimaailmankisoja vuonna 2021..
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

Suomalaisilla lumilajien kansainvälisen tason paraurhei-
lijoilla on ollut epäonnea menneenä talvena. Paralympia-
voittaja Matti Suur-Hamari loukkasi olkapäänsä ja joutui 
jättämään maaliskuun lopussa Pyhällä käydyt paralumilau-
tailun MM-kotikilpailut väliin.

Alppihiihtäjä Santeri Kiiveri pyörtyi yllättäen harjoituk-
sissa vuodenvaihteessa. Syytä pyörtymiselle ei löydetty, jo-
ten Kiiveri vietti alkuvuoden rinteiden sijaan tutkimuksissa. 
Maaliskuussa hän sai taas laskuluvan, mutta esimerkiksi 
para-alppihiihdon MM-kilpailut jäivät lappeenrantalaisel-

ta väliin. Loppukauden maailmancupin kisoissa Kiiveri äityi 
kuitenkin vahvaan iskuun ja nappasi useita palkintosijoja.

Kelkkahiihtäjä Sini Pyy viilasi täksi kaudeksi hiihtoasen-
toaan radikaalisti, eikä löytänyt tälle kaudelle vielä vauhti-
aan. Helmikuisissa Kanadan MM-kilpailuissa sijoitukset 5. 
ja 6. olivat siihen nähden hyvät. MM-kilpailuissa hän hiihti 
vanhalla kelkallaan.

Näkövammaisen hiihtäjän Inkki Inolan osalta MM-kil-
pailut vesittyivät sairasteluun. Hän pystyi osallistumaan lo-
pulta vain 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisaan ja 
sijoittui siinä yhdeksänneksi.

Suomi isännöi 
sähköpyörätuolijalkapallon 
EM-kilpailuja 21.–26.5. 
Pajulahdessa
Suomi isännöi sähköpyörätuolijalkapallon Euroopan mes-
taruuskilpailuja, eli EPFA Nations Cupia 21.–26. toukokuuta 
2019 Lahden Liikuntakeskus Pajulahdessa.

Suomen lisäksi EM-kilpailuissa pelaavat Englanti, Itävalta, Ir-
lanti, Pohjois-Irlanti, Ranska, Sveitsi ja Tanska. Kyseessä on en-
simmäinen kerta, kun Suomi osallistuu lajin arvokilpailuihin.

Suomen joukkue koostuu Tampereen TPV:n, Turun FC In-
terin ja Helsingin HJK:n pelaajista. TPV:stä kisajoukkueeseen 
valittiin Jenna Olán, Veikko Nousiainen ja Joona Kari. FC 
Interistä mukana ovat Onni Martikainen ja Alex Lundell. 
HJK:n pelaajista kisajoukkueessa ovat kapteeni Halti Top-
pinen, Samu Grundström ja Kalle Hänninen.

Vuonna 2014 Irlannissa pelatuissa EM-kilpailuissa voiton 
vei Ranska ennen Englantia ja Belgiaa.

HJK:n Kalle Hänninen on yksi Suomen kahdeksasta 
maajoukkuepelaajasta Pajulahden EM-kilpailuissa.

Lumilajien huipuilla epäonninen kausi

Bea Westerstråhle.

KUVA: TUOMAS NOUSIAINEN

Westerstråhlelle 
suurpujottelun 
MM-kultaa
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Espoolainen Bea Westerstråhle voitti kultaa kehitysvam-
maisten urheilun INAS-järjestön alppihiihdon MM-kilpai-
luissa Ranskassa maaliskuun alussa.

Westerstråhle oli ykkönen II2-luokan suurpujottelussa 
ennen puolalaisia Agnieska Kociolekia ja Patrycja Stra-
maa. II2-luokka on INASin down-urheilijoille suuntaama 
luokka. Suomea INASin alppihiidon MM-kilpailuissa edusti 
myös lohjalainen Leevi Salmi.

Westerstråhle, 20, on melkoinen urheilijanuori, sillä hän 
jatkoi Ranskasta suoraan Abu Dhabiin Special Olympics 
-kesämaailmankisoihin. Abu Dhabissa Westerstråhle kilpai-
li purjehduksessa yhdessä Unified-partnerinsa Mari Aarni-
on kanssa, ja kaksikko saavutti hopeaa.
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Uuden aallon 
parauimari
Vaasan Uimaseuran Nader Khalili treenaa kovaa ja tähtää korkealle. 
Hänestä saattaa hyvinkin tulla ensimmäinen kehitysvammainen 
suomalaisurheilija paralympialaisissa sitten vuoden 1998.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: URHEILUGAALA/ILARI LEHTINEN, LIINA-MAIJA RUMMUKAINEN, ANNE KULMALA

P
aralympialaiset olivat alun perin vain sel-
käydinvammaisille urheilijoille suunna-
tut kilpailut. Sittemmin mukaan otettiin 
myös muita liikuntavammaryhmiä sekä 
näkövammaiset urheilijat.

1990-luvulla paralympialaisiin otettiin mukaan 
myös kehitysvammaisia urheilijoita, Suomestakin 
oli mukana neljä hiihtäjää vuoden 1998 talvipara-
lympialaisissa Japanin Naganossa. 

Tuolloin kehitysvammaisten urheilun luokittelu-
järjestelmä oli vielä kuitenkin sen verran heppoi-

Nader Khalili oli yksi nel-
jästä Vuoden vammais-
urheiluteko -palkinnon 
voittaneesta urheilijas-
ta tammikuun Urheilu-
gaalassa. Khalilin lisäksi 
palkinnon saivat sok-
kopingiksen Euroopan 
mestari Olli Kytöviita, 
elinsiirtourheilija Lotta 
Pukkila ja kelkkahiihtäjä 
Sini Pyy.

nen, että se avasi mahdollisuuksia suoranaiselle 
huijaamiselle. Vuoden 2000 Sydneyn kesäparalym-
pialaisten jälkeen Kansainvälinen Paralympiakomi-
tea IPC päätti sulkea kehitysvammaisten urheilun 
ovet paralympialaisiin ainakin niin pitkäksi aikaa, 
että luokittelujärjestelmä on saatu tilkittyä.

Vuonna 2012 Lontoossa aika oli valmis kehitysvam-
maisten urheilun paluulle paralympiaohjelmaan. Sen 
jälkeen kehitysvammaisia urheilijoita on ollut mukana 
kesäparalympialaisissa hyvin rajatulla lajivalikoimalla 
yleisurheilussa, uinnissa ja pöytätenniksessä.
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Suomalaisia kehitysvammaisia urheilijoita ei toistai-

seksi ole tämän ”uuden allon” aikana paralympialaisiin 
päässyt. Useimmat suomalaisurheilijat ovat keskitty-
neet Special Olympics -kisoihin tai down-urheilijoiden 
arvokisoihin. Kisoihin vaadittavan INAS-luokituksen 
saaneita suomalaisurheilijoita on ollut hyvin vähän.

Tokion paralympialaisissa vuonna 2020 tilanne 
saattaa kuitenkin muuttua. Nuori vaasalaisuimari 
Nader Khalili, 17, treenaa kovaa, osaavassa valmen-
nuksessa ja tarvittavien tukitoimien äärellä. Tähtäin 
on tiukasti ensi vuosikymmenen paralympia-altailla:

– Tokion paralympialaiset 2020, Pariisin paralym-
pialaiset 2024 ja Los Angelesin paralympialaiset 
2028, Nader luettelee tulevaisuuden tavoitteitaan.

Hän teki ensiesiintymisensä parauinnin aikuisten 
arvokilpailuissa Irlannin EM-uinneissa elokuussa 
2018. Paras sijoitus oli 200 metrin vapaauinnin kah-
deksas sija. Joulukuun Pohjoismaiden mestaruus-
kisoissa Oulussa Nader voitti hopeaa 200 ja 400 
metrin vapaauinnista sekä pronssia 100 metrin per-
hosuinnista ja 200 metrin sekauinnista. Voisi siis tul-
kita, että Naderille sopivat pitkät uintimatkat ja mie-
luusti vapaalla uintitavalla.

– Tykkään kaikista lajeista, mutta paras olen va-
parissa, Nader sanoo.

EM- ja PM-kisojen välissä Nader ehti ihastuttaa 
kotiyleisön edessä Vaasassa järjestetyissä lyhyen 
radan SM-kilpailuissa, joissa hän saavutti 12 mitalia. 
Kehitysvammaisten S14-luokan Suomen ennätyksiä 
Naderilla on nimissään peräti 32!

Äiti Anne Kulmala kertoo poikansa olleen vilkas 
jo pienestä pitäen. Hän oppi kävelemään alle vuo-
den vanhana.

– Vesi on elementtinä aina kiinnostanut Naderia. 
Kun Nader näki vettä esimerkiksi rannalla tai suih-
kulähteissä, hän riisuutui ja pulahti veteen melko 
vikkelästi. Tästä aiheutui monesti todellisia vaarati-
lanteita, koska hänellä ei vielä ollut vaarantajua eikä 
uimataitoa, Kulmala muistelee.

Kulmala arvelee liikunnallisuuden periytyneen 
Naderille iranilaisen isän Feridon Khalilin puolel-
ta. Isä on pelannut lentopalloa ja isoisä paininut. 
Naderilla on kaksoisveli Ali, joka on myös uinut kil-
paa Vaasan Uimaseurassa. Hän lopetti kilpauinnin 
vuonna 2017 ja toimii tällä hetkellä lukio-opintojen 
ohessa uimakoulunohjaajana.

– Vaasassa kun olemme meren äärellä, niin on 
tärkeää olla hyvä uimataito. Olemme käyneet poi-
kien kanssa aivan pienestä pitäen uimahallissa. Na-
derin isän ansiota on pitkälti se, että Nader oppi 
uimaan. Hänellä oli rohkeutta antaa pojan men-
nä syvään päähän, toki koko ajan vierellä valvoen, 
Anne Kulmala kertoo.

Ali-veli oli ehtinyt olla jo pari-kolme vuotta Vaa-
san Uimaseurassa, kun perhe huomasi, että seu-
rassa on myös uinnin erityisryhmä. Uintivauhdin 
kehittyessä Nader siirtyi erityisryhmästä seuran 
harrasteryhmään ja sitten myös Vaasanseudun Ur-
heiluakatemian yläkouluvalmennukseen, jonne ve-
likin meni. Nyt Nader ui kolmatta vuotta VUS:n kil-
pauintiryhmässä.

Tavoitteellinen uinti vie tietysti jo itsessään paljon 
vapaa-aikaa, mutta Nader tykkää harrastaa myös 
muita lajeja. Hän käy kerran viikossa yleisurheilus-
sa, pelaamassa salibandya ja telinevoimistelussa. 
Keväisin ja kesäisin hän pelaa jalkapalloa.

Uinnissa Naderin ympärille on rakentunut toimi-
va valmennustiimi. Päivittäisvalmennuksesta vastaa 
VUS:n kilpauintiryhmän valmentaja Kalle Lydman. 
Vaasanseudun Urheiluakatemian uintivalmennuk-
sesta vastaa puolestaan Jari Kallio. Kun akatemia- 
ja päivittäisvalmennus lasketaan yhteen, on Nade-

Nader Khalili sai tuntumaa kansainvälisistä kisoista jo vuoden 2017
Euroopan nuorten paraurheilijoiden EPYG-kisoista Italiasta. Kesäkuus-
sa vastaavat kisat järjestetään Suomessa ja Nader on taas mukana.
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rilla harjoituksia lähes päivittäin sekä aamuisin että 
iltaisin. Lisäksi seuran kautta on 2–3 kertaa viikossa 
oheistreenejä, kuten saliharjoittelua, kehonhuoltoa 
ja psyykkistä valmennusta. 

Urheiluakatemian Junior Top Teamin kautta Na-
derille on järjestynyt henkilökohtainen fysiikkaval-
mentaja Martin Grandell. Lisäksi akatemia tarjo-
aa lääkäripalveluita, fysioterapiaa ja hierontaa, osin 
täysin maksutta ja osin erittäin edulliseen hintaan.

Lisäksi Nader kuuluu Suomen Paralympiakomi-
tean nuorten paralympiaryhmään ja Team Tokio 
-ryhmään. Vuodelle 2019 hän tuli valituksi myös Ui-
maliiton aikuisten vammaisuintimaajoukkueeseen. 
Näiden kautta tulee useampia leirejä vuodessa sekä 
kansainväliset kisat päälle.

Siinä on aika paljon treeniä ja kisaamista nuorelle 
uimarille… Onko harjoituksiin meno aina mukavaa?

– On! Aina, vakuuttaa Nader.
Anne-äiti pitääkin Naderin yhtenä ehdottomana 

vahvuutena innokkuutta ja vahvaa harjoittelumoti-
vaatiota.

– Nader on myös peräänantamaton, eikä mieles-
täni jännitä oikeastaan koskaan. Nader syttyy aina 
kisoissa. Hän on hyvin kilpailuhenkinen, Anne Kul-
mala sanoo.

– Tietysti vartalon rakenne auttaa uinnissa, hänel-
lä on pituutta 190 senttiä ja vartaloltaan hän on mel-
ko hoikka, mutta harteikas. Käsissä on todella paljon 
voimaa ja Naderin syliväli on pidempi kuin hänen pi-
tuutensa, mistä on hyötyä uinnissa, Kulmala jatkaa.

Kun treenataan kovaa ja energiaa kuluu, täytyy 
urheilijan välillä päästä myös palkitsemaan itsensä. 
Miten se tapahtuu?

– Jäätelöllä tai suklaalla, linjaa Nader..
Nader Khalililla oli 
vuode 2018 päätteeksi 
nimissään peräti 32 ke-
hitysvammaisten S14-
luokan uinnin Suomen 
ennätystä.
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Y
leisurheilumitaleista kilpail-
laan 26.–28.7. Ratinan sta-
dionilla ja pöytätennikses-
sä samoina päivinä Varalan 
Urheiluopistolla. Kisoihin 

odotetaan noin 70 urheilijaa ympäri Eu-
rooppaa ja osin ulkopuoleltakin.

Tamperelaista Vehmaisten Urhei-
lijoita edustava Eliel Nikkola, 20, on 
tuore downien yleisurheilun MM-
pronssimitalisti 3-ottelusta (100m, pi-
tuus, kuula) syksyllä Madeiralla järjes-
tetyistä kisoista. Nikkola on innoissaan 
edessä siintävistä kotikisoista:

– Tuntuu hienolta, että meidän 
down-urheilijoiden isot kisat on täällä 
Tampereella! Odotan, että kisat meni-
sivät hyvin ja kaikilla olisi kivaa, Nikko-
la toteaa ja mainitsee henkilökohtai-
sesti tavoittelevansa kisoista uusia 
ennätyksiä ja mitaleita.

Yleisurheilua 11 vuotta harrastanut 
Nikkola osallistuu Tampereen kisoissa 
3-ottelun lisäksi 100 metrille, pituus-
hyppyyn ja kuulaan.

– Jaksan ja haluan treenata paljon. 
Kuuntelen valmentajan neuvoja ja yri-
tän aina parhaani, Nikkola luettelee 
vahvuutensa.

Suomesta kisoihin tulee osallistu-
maan näillä näkymin hieman alle kym-
menen yleisurheilijaa. Pöytätennik-
sessä ei ennakkoilmoittautuneissa 
vielä suomalaisurheilijoita ole, mutta 

Eliel Nikkola odottaa 
innolla EM-kotikilpailuja 
Tampereella

Eliel Nikkola.

mukaan ehtii vielä.
Suomessa järjestettävät kisat toimi-

vat matalan kynnyksen mukaantulo-
väylänä kansainvälisen down-urheilun 
pariin. Kisoista kiinnostuneet – joko 
yleisurheilun tai pöytätenniksen osal-

ta – voivat ottaa yhteyttä kisojen pää-
sihteeri Jukka Lahteen (jukka.lahti@
vammaisurheilu.fi)..
EM-kilpailujen kotisivut: 
www.tampere2019.fi

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää 
yhteistyössä tamperelaisseurojen Pyrinnön ja PT 75:n 
kanssa down-urheilijoiden avoimet Euroopan 
mestaruuskilpailut yleisurheilussa ja pöytätenniksessä 
24.–29. heinäkuuta 2019 Tampereella.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA
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E
ronen liittyi Asko Roineen vastaperusta-
maan Vulcan Visioniin keväällä 2014. Vul-
can Visionin tuote on VULCAM, jota muun 
muassa kuulamörssäri Crouser käyttää 
säännöllisesti.

– VULCAM perustuu siihen, että kuvataan mobii-
likameroilla – ihan tavallisilla kännyköillä – suoritus 
eri kuvakulmista, otetaan niistä videomateriaali ja 
muodostetaan siitä aikasynkronoitu video. Se poik-
keaa tavallisesta videosta siinä, että katsoja voi itse 
valita, mistä kuvakulmasta suoritusta tarkastelee, 
Eronen selittää tuotteen perusajatuksen.

Tällä hetkellä VULCAM-teknologiaa myydään lä-
hinnä harjoituskeskuksille. Myytävä tuote on salk-
ku, joka sisältää kaiken tarpeellisen. Valmentaja tu-
lee salkun kanssa harjoitustilanteeseen, pystyttää 
kamerat paikalleen ja urheilija tekee suorituksensa. 
Aikaa on kulunut alle viisi minuuttia.

– Suorituksesta syntyvä video tulee lähes välittö-
mästi valmentajan iPadille. Eli esimerkiksi korke-

Kuvakulmien hallitsija
Mikä yhdistää yhdysvaltalaista kuulantyönnön olympiavoittajaa Ryan 
Crouseria ja suomalaista elinsiirtourheilua? Yhdistävä tekijä on vantaalainen 
Hannu Eronen ja hänen edustamansa Vulcan Vision -kasvuyritys.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: HANNU EROSEN KOTIALBUMI, VULCAN VISION

Tältä näyttä VULCAM-salkku sisältöineen.

ushyppääjä hyppää ja kävelee sitten valmentajan 
luokse tarkastelemaan suoritustaan VULCAM-sovel-
luksessa. On palkitsevaa havaita, kuinka urheilijat 
saavat aitoja ahaa-elämyksiä nähdessään suorituk-
sensa useasta, usein ihan uudesta kuvakulmasta, 
Eronen sanoo.

VULCAM on kehitetty yhteistyössä kansainvälis-
ten huippuvalmentajien kanssa, vastaamaan ni-
menomaan niitä tarpeita, joita valmentajilla itsellä 
oli täydelliselle videoanalysointityökalulle. 

Vaikka VULCAMia on pilotoitu esimerkiksi Kuor-
taneen Urheiluopistolla, otti Vulcan Vision kohde-
markkinakseen alusta saakka Yhdysvallat.

– Urheilu ei ole teknologiamme ainoa asiakasseg-
mentti, vaan VULCAMia käytetään myös esimerkik-
si fysioterapiassa ja turvallisuusalan työntekijöiden 
koulutuksessa. Tutkiessamme eri asiakassegment-
tejä totesimme, että huippu-urheiluvalmentajat oli-
sivat teknologiaan jo nyt valmiita ja ymmärsivät heti 
mistä tässä on kyse, Eronen kertoo.

– Todettiin myös, että urheilumarkkinat ovat vah-
vimmillaan Yhdysvalloissa, joten lähdettiin sinne, 
hän jatkaa.

Yksi Vulcan Visionin merkittävimmistä asiakkaista 
on Yhdysvaltain Olympiakomitea.

– Heillä on kolme isoa harjoituskeskusta, jotka 
käyttävät meidän teknologiaamme. Etelä-Kaliforni-
assa Chula Vistan keskuksessa, jossa harjoitellaan 
mm. yleisurheilulajeja, on otettu parissa vuodessa 
yli 200 000 VULCAM-videota, Eronen toteaa.

VULCAMin lajikirjo ei rajoitu yleisurheiluun, vaan 
sitä käytetään muun muassa jousiammunnas-
sa, voimistelussa, taitoluistelussa, kilpatanssissa, 
kamppailulajeissa ja jopa bmx-pyöräilyssä.

– Meillekin tulee välillä yllätyksenä, millaisissa ur-
heilulajeissa VULCAMia on käytetty, mutta todetaan 
siihen vain, että okei, voihan sitä käyttää siinäkin, 
Eronen naurahtaa.

Vulcan Visionissa on kolme varsinaista työntekijää: 
Roine, Eronen ja ukrainalainen kehittäjä Alexeev.

– Olemme tarkoituksella pitäneet ydintiimin pie-
nenä, mutta verkostossamme on useita kansain-
välisesti arvostettuja ammattilaisia, jotka uskovat 
VULCAMiin ja haluavat auttaa. Kaikki saavat nauttia 
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siitä, jos yritys menestyy, Eronen sanoo.
Mutta miten kaukana ollaan siitä, että Eronen ja 

hänen kollegansa saavuttavat tavoitteensa start-
upillaan?

– Tämä on jo nyt meille ihan kohtuullinen bisnes, 
mutta kyllä me tietysti pyrimme kasvattamaan liike-
vaihtoa ja yrityksen arvoa mahdollisimman pitkälle 
ja olisihan se VULCAMille hienoa, jos joku isompi yri-
tys näkisi sen niin mielekkäänä, että haluaisi sen it-
selleen. Siihen pitää kuitenkin monen asian loksah-
taa vielä kohdalleen, Eronen pohtii.

– Videoanalysointisegmentissä on paljon kilpai-
lua, mutta meidän juttu on nimenomaan useampi 
kuvakulma ja tapa vaihtaa sitä sekä mahdollisuus 
käsitellä ja jakaa materiaalia sujuvasti. Siihen ei ole 
kilpailijaa tällä hetkellä ja saimme patenttimmekin 
juuri Yhdysvalloissa läpi, hän jatkaa.

Mutta miten Vulcan Vision ja Hannu Eronen sitten 
liittyvät elinsiirtourheiluun, kuten alussa tuli mai-
nostettua?

– Reilu vuosi sitten, 10. tammikuuta 2018 sain uu-
den munuaisen vaimoltani. Ehdin olla dialyysissä 
kesästä saakka, joten melko nopeasti asiat etenivät, 
Eronen kertoo.

– En ole koskaan ollut varsinaisesti urheilija, mut-
ta liikunnallinen aina. En edes ymmärtänyt, miten 
huonossa kunnossa olin ennen munuaissiirtoa, 
koska ihminen tottuu aina siihen uuteen normaa-
liin. Mutta kun sain munuaisen ja pikku hiljaa toi-
vuin, niin sain aivan valtavasti energiaa.

Eronen tapasi sairaalassa toisen munuaissiir-
ron saaneen vantaalaisen Paavo Koskenkorvan, 
joka liitti hänet elinsiirtourheilijoiden Facebook-ryh-
mään. Sieltä löytyi golf- ja yleisurheilukavereita ja 
urheileminen on vienyt mennessään. Nyt Hannu 
Eronen valmistautuu uransa ensimmäisiin elinsiir-
ron saaneiden MM-kilpailuihin, jotka käydään 17. 
–24. elokuuta Englannin Newcastlessa.

– On kaksi asiaa, jotka ovat ajaneet minut tä-
hän. Ensinnäkin se uusi energia, jonka sain siirron 
jälkeen. Ja toiseksi tämä aivan älyttömän hyvä po-
rukka, joka elinsiirtourheilupiireissä on. He ovat ot-
taneet minut hienosti vastaan ja tempaisseet mu-
kaan, Eronen kiittelee..

Elinsiirron saaneiden 
MM-kilpailut
Elinsiirron saaneiden kesälajien MM-kilpailut 
järjestetään 17.–24.8.2019 Iso-Britannian 
Newcastle-Gatesheadissa. Osallistumisoikeus 
on kaikilla elinsiirron (sydän, keuhko(t), 
maksa, munuainen, haima, suolisto) ja 
luuydinsiirron saaneilla henkilöillä.

Ilmoittautuminen 26.4. mennessä ja lisätiedot: 
www.vammaisurheilu.fi 
(–> Selaa tapahtumia 
–> Tapahtumat vammaryhmittäin 
–> Elinsiirron saaneet)

Hannu Eronen on innokas golfinpelaaja. Elinsiirron saaneiden MM-kil-
pailuissa Newcastlessa hän osallistuu golfin lisäksi keilailuun, pallon-
heittoon ja kuulantyöntöön.

Vulcan Vision
Tutustu VULCAMiin Vulcan Visionin 
-sivuilla www.vulcanvision.com ja 
Vulcan Visionin Youtube-sivustolla 
www.youtube.com 
(–> Vulcan Vision)

Info

Info
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Esimerkkejä ja inspiraation aiheita lasten,
nuorten ja perheiden liikunnasta.

Sporttiklubi

I
an Willamo putosi liikunnan har-
rastamisen osalta vähän tyhjän 
päälle, kun hän jätti opinahjonsa 
Valteri-koulu Ruskiksen muuta-
ma vuosi takaperin. Ruskiksessa 

Helsingin Ruskeasuolla monipuolinen 
liikunta kuului niin sanotusti kalustuk-
seen.

– Ruskiksen jälkeen Ian lähti Järven-

”Me olemme hyvä tiimi”
Valtti-ohjelma auttoi Ian Willamon takaisin liikuntaharrastusten pariin. 
Ohjelman kautta löytyi Ianille myös henkilökohtainen vapaa-ajan avustaja 
Jonas Fröberg.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: MIKKO KÄKELÄ

päähän käymään koulua ja vietti siel-
lä viikot. Yhtäkkiä oltiinkin tilanteessa, 
että hänellä ei ollut liikuntaharrastuk-
sia, kertoo Ianin äiti Anette Willamo.

Sittemmin Ianin opinnot Järvenpääs-
säkin ovat päättyneet. Nyt hän asuu 
kotona Kauniaisissa. Seuraava askel 
on siirtyminen asumaan itsenäisesti.

Vanhempien keinot nyt 19-vuotiaan 

Ianin liikunnan pariin kannustami-
seen olivat rajalliset, mutta avuksi löy-
tyi VAU:n koordinoima Valtti-ohjelma, 
jossa lapsi tai nuori saa oman hen-
kilökohtaisen Valtin, joka toimii lii-
kuntakaverina ja harrastuksen pariin 
saattajana. Valtit ovat pääasiassa opis-
kelijoita, jotka saavat Valttina toimimi-
sesta opintosuorituksia.

Ian Willamo ja Jonas 
Fröberg ovat kokeilleet 
Treenis-kerhossa 
mm. nyrkkeilyä.
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Ian ei saanut pelkästään Valttia vaan 

Valtti-parin, eli kaksi Ammattikorkea-
koulu Arcadan liikunnanohjaajaopis-
kelijaa. Heistä toinen, Jonas Fröberg 
on Valtti-ohjelman päättymisen jäl-
keen jäänyt Ianin henkilökohtaiseksi 
vapaa-ajan avustajaksi.

– Ian paljastui rohkeaksi ja sosiaali-
seksi kaveriksi. Luulen, että sillä oli vai-
kutusta hänen liikuntamotivaatioon-
sa, että me Valtit tulimme perheen 
ulkopuolelta, Fröberg sanoo.

Fröberg kertoo hyvän kaverisuhteen 
Ianin kanssa muodostuneen nopeas-
ti, mistä oli suuri apu Valtti-ohjelmaan 
kuuluneiden liikuntakokeilujen onnis-
tuneessa läpiviennissä. Myös Ianin 
mielestä kemiat kohtasivat mainiosti.

– Jonas on hyvä tyyppi ja kaikki lajit 
mitä kävimme kokeilemassa olivat hy-
viä. Sillä oli myös vaikutusta, että Jo-
naksen kanssa voi puhua ruotsia, kak-
sikielinen Ian toteaa.

Liikuntakokeilut muodostetaan pait-
si lapsen tai nuoren omien toiveiden 
myös tarjolla olevien soveltuvien har-
rastusmahdollisuuksien mukaan. Ia-
nin lajikokeiluiksi valikoituivat pyö-
rätuolikoripallo, kahdesti kokeiltu 
pyörätuolitanssi ja Helsingin Invalidi-
en Yhdistyksen pyörittämä Treenis-lii-
kuntakerho, jonka vakituiseksi kävijäk-
si Ian jäikin.

– Treeniksessä on porukkaa vähän 
joka lähtöön ja siellä käydään mah-
dollisuuksien mukaan kokeilemassa 
erilaisia lajeja, esimerkiksi keilailua ja 
miekkailua, Jonas Fröberg kertoo.

Pyörätuolitanssiakin Ian olisi mielel-
lään jatkanut, mutta se osuu samaan 
ajankohtaan Treeniksen kanssa.

Valtti-ohjelman ollessa päättymäs-
sä Anette Willamo kysyi Valteilta, ha-
luaisiko jompikumpi ryhtyä Ianin hen-
kilökohtaiseksi avustajaksi, jotta hyvin 
käynnistynyt Treenis-toiminta voisi jat-
kua ja mikä ettei mahdollisuuksia olisi 
muillekin vapaa-ajan aktiviteeteille.

– Meillä oli Ianin kanssa synkannut 
niin hyvin, ettei tarvinnut kauaa miet-
tiä ennen kuin sanoin, että voin alkaa 
avustajaksi. Perheellä on mahdollis-
ta käyttää avustajaan kuukaudessa 
30 tuntia. Me olemme käyneet Ianin 
kanssa Treeniksen lisäksi muun muas-
sa katsomassa Jokereiden jääkiekko-
pelejä, Jonas Fröberg sanoo.

– Me olemme hyvä tiimi. Minä voin 
aina välillä vähän potkia Iania persuk-
sille, että nyt menet ja teet sen hom-
man, Fröberg naurahtaa..

Valtti-ohjelma
VAU:n koordinoimassa Valtti-ohjelmassa vammaisille ja erityistä tukea tarvit-
seville lapsille ja nuorille etsitään liikuntaharrastusta. Apuna etsinnässä toimii 
oma Valtti, joka on liikuntakaveri ja harrastuksen pariin saattaja. Valtit ovat 
pääasiassa liikunta-, kasvatus-, kuntoutus- ja sosiaalialan opiskelijoita.

Haku Valtti-ohjelmaan on auki huhtikuun loppuun saakka. Haun päätyttyä 
yhdistetään Valtit sekä ohjelmaan hakeneet lapset ja nuoret ympäri Suomea 
siten, että mahdollisimman monelle harrastusta etsivälle pyritään löytämään 
oma Valtti. Valttien ohjattavilleen järjestämät liikuntakokeilut ajoittuvat pää-
asiassa syksyyn.

Lisätiedot Valtti-ohjelmasta ja hakulomake: www.vammaisurheilu.fi

Info

Jonas ja Ian vauhdissa torstaialkuillan Treenis-kerhossa.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Löydä oma seura on verkkopalvelu, josta voi hakea urhei-
luseuroja, yhdistyksiä, kunnan liikuntatoimintaa tai muita 
toimijoita, joilla on valmiuksia ottaa mukaan toimintaansa 
vammaisia ja tukea tarvitsevia harrastajia. Löydä oma seu-
ra -palvelussa on mukana yhtä lailla seuroja, joissa on usei-
ta erityisryhmiä kuin sellaisiakin, joissa ei ole vielä yhtään 
erityisliikkujaa, mutta joilla on halua ottaa heitä mukaan.

Löydä oma seura toimii Google Maps -pohjaisen haku-
moottorin turvin. Toimijoita voi palvelusta hakea muun 
muassa sijainnin, lajin ja toiminnan kohderyhmän mukaan.

Löydä oma seura -palvelu tarjoaa apua niin sanottuun ky-
synnän ja tarjonnan ongelmaan, jossa yhtäältä vammaiset 
ja tukea tarvitsevat henkilöt eivät löydä urheilu- ja liikunta-
tarjonnasta itselleen sopivaa harrastusta ja toisaalta vam-
maisurheilu- ja liikuntatoimintaa tarjoavat tahot eivät löydä 
riittävästi harrastajia.

Siinä missä vammattomat henkilöt voivat käytännössä 
valita haluamansa liikuntaharrastuksen koko olemassa ole-
vasta tarjonnasta – tietysti talouden ja maantieteen reali-
teetit huomioiden – on vammaisten ja tukea tarvitsevien 
henkilöiden pyrittävä löytämään tahot, joilla on valmiuksia 
vastata heidän tarpeisiinsa. Tiedot näistä tahoista ovat pirs-
taleina ympäriinsä, ja tähän Löydä oma seura -palvelu tuo 
parannusta.

Löydä oma seura -palveluun on helppo ilmoittaa uusi toi-
mija palvelun etusivulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautu-

Special Olympics -melojat Tanja Pyykkö ja Anni Aalto 
harrastavat lajia Kangasalan Melojien nuorten ryhmässä.

Löydä oma seura -palvelu auttaa 
löytämään harrastuspaikan
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

mislomakkeella. Samalla lomakkeella voi myös päivittää jo 
palvelusta löytyvän toimijan tietoja.

Löydä oma seura -palvelu: www.vammaisurheilu.fi/palvelut/
loyda-oma-seura

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n ja Tukilinja-sää-
tiön Startti-stipendijärjestelmällä tuetaan harrastamisen al-
kuvaiheen vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa. Seuraava 
Startti-stipendin hakuaika päättyy 30.4.
Startti-stipendiä voivat hakea niin yksittäiset henkilöt kuin 
seurat ja yhdistyksetkin. Yksilöhakijoina voivat olla omassa 
urheilu- tai liikuntaharrastuksessaan alkutaipaleella olevat 
mutta tavoitteellisesti siihen suhtautuvat vammaiset liikun-
nan harrastajat iästä riippumatta. Yhteisöhakijoina voivat 
puolestaan olla sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa jär-
jestetään vammaisurheilu- tai -liikuntatoimintaa tai joissa 
suunnitellaan tällaisen toiminnan aloittamista.
Startti-stipendin haku on kahdesti vuodessa, huhtikuun 
loppuun ja lokakuun loppuun mennessä. Stipendissä on 

Startti-stipendi auttaa harrastuksen 
alkuvaiheessa

neljän vuoden hakuväli ennen kuin sama hakija voi saada 
stipendin uudestaan. 
Startti-stipendiä voi hakea esimerkiksi välinehankintoihin tai 
muihin toiminnan aloittamiseen liittyviin kuluihin. Stipende-
jä ei ole tarkoitettu kansainvälisen tason huippu-urheilun ku-
lujen kattamiseen eikä seuratoiminnan jatkuviin rakenteelli-
siin kuluihin, kuten ohjaajan palkkioihin tai tilavuokriin. 
Myönnettävien stipendien suuruus on max. 500 euroa/yk-
silöhakija ja max. 1000 euroa/yhteisöhakija. Stipendit ra-
hoittaa Tukilinja-lehti. Kun stipendi on käytetty, VAU:lle lä-
hetetään kertomus ja valokuva stipendin käyttökohteesta.

Lisätiedot Startti-stipendistä ja hakulomake: www.vammais-
urheilu.fi (–> Apurahat ja tuet).
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Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

KUVAT: ANU-MAIJA KÄRJÄ, JANNE RUOTSALAINEN

K
aikilla lapsilla on oikeus osallistua toiminnalli-
seen oppimiseen, välituntileikkeihin, koululii-
kuntaan ja muuhun koulun toimintaan.  Yhtei-
sen tekemisen kautta jokainen voi löytää oman 
paikkansa ja uusia kavereita.

Toiminnalliset työtavat ja osallistuminen edistävät op-
pimista. Välitunnit ovat tärkeä osa koulupäivää, jolloin ys-
tävystytään ja ryhmäydytään muiden kanssa. Kouluilla on 
velvollisuus huolehtia, että kaikki voivat osallistua myös lii-
kuntatunneille. Siihen tarvitaan luovuutta ja soveltamista, 
joskus myös apuvälineitä, avustajan tukea tai kuljetuksen 
järjestämistä. Yhdenvertainen osallistuminen perustuu la-
kiin ja opetussuunnitelman perusteisiin.

Jokaisella on oikeus osallistua
 • Lapsen etu on aina ensisijainen.
 • Koulun johdolla on vastuu opetukseen, 
  ohjaukseen sekä oppilashuollon ja tuen 
  järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhteisössä,  
  kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa.
 • Opetustoimi on velvollinen järjestämään 

 vammaiselle tai muuten erityistä tukea tarvitsevalle op-
pilaalle maksutta opetukseen osallistumisen edellyttä-
mät palvelut, kuten apuvälineet liikunnan opetukseen 
osallistumisen mahdollistamiseksi. Samat välineet mah-
dollistavat myös välituntileikkeihin ja koulun retkille 
osallistumisen.

 • Koulun tilojen sekä piha-alueiden tulee olla 
  esteettömiä ja saavutettavia kaikille.

Liikuttava koulupäivä
Koululiikunnasta vapauttaminen  
tai kotiopetus ei ole ratkaisu

• Ryhmässä toimimisen oppii vain ryhmässä toimimalla  
  ja liikkujaksi oppii vain liikkumalla. Positiivisten 

 kokemusten saaminen edellyttää liikunnan 
 opetuksessa mukanaoloa, ennakkoluulotonta 
 asennetta, esteettömyyttä ja tarvittavia apu- ja 
 toimintavälineitä.
• Opettajan tulee tietää lapsen vahvuuksista ja 
 rajoitteista. Huoltajien on tärkeää kertoa näistä 
 opettajalle. Yhteistyöllä löydetään hyviä ratkaisuja 
 osallistumiseen.
• Liikuntatunneilla opitaan motoristen taitojen lisäksi 
 yhdessä toimimista. Liikunnasta vapauttaminen, 
 kotiopetukseen siirtyminen tai liikuntatunti 
 kokonaan muusta ryhmästä erillään on harvoin 
 lapsen edun mukaista.

Teksti perustuu Liikuttava koulupäivä -esitteeseen, jonka 
faktat on koonnut Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toi-
minta, asiantuntija apunaan Kehitysvammaisten Tukiliiton 
lakimies Tanja Salisma sekä seuraavat toimijat:

Jyväskylän Yliopisto, Koululiikuntaliitto, Liikunnan alue-
järjestöt, Liikkuva koulu, Niilo Mäki Instituutti, Oppimis- ja 
ohjauskeskus Valteri, Soveltava Liikunta SoveLi, Suomen 
Olympiakomitea, Suomen CP-liitto, Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU ja Vanhempainliiton Epeli-hanke.

Lisätietoa: www.malike.fi –> Materiaalit –> 
Vinkkejä yhdenvertaiseen osallistumiseen koulussa

Erilaisten maastorattaiden avulla vaikeasti vammaiset 
oppilaat voivat osallistua koulun retkiin.

<<< On tärkeää, että kaikki pääsevät osallistumaan koulun 
liikuntatunnilla esimerkiksi luisteluun.

Lyhyesti
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Katsaus kunto- ja harrasteliikunnan ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoihin.

Kuntoillen

Antti Tuhkanen sanoo 
asuvansa Kiteen 
laitakaupungilla. Se on 
tietysti yksi tapa ilmaista 
asia. Pohjoiskarjalainen 
Kitee on noin 10 000 
asukkaan kaupunki 
lähellä Venäjän rajaa. 
Närsäkkälästä, jossa 
75-vuotias Tuhkanen 
asuu, on 30 kilometriä 
lähikauppaan.

– Kilometri yhteen suuntaan, niin ol-
laan Venäjän rajalla. Kilometri toiseen, 
niin ollaan Pyhäjärven rannassa. Ei 
täältä pääse pois kuin yhteen suun-
taan, Tuhkanen kuvailee.

Tästä voi jo piirtää mieleensä kuvan 
luonnon keskellä asuvasta, syvälle kar-
jalaiseen maisemaan juurtuneesta van-
hemmasta herrasmiehestä. Eikä mene 
hirveästi pieleen, Anti Tuhkanen on asu-
nut samoilla sijoilla lähes koko ikänsä.

– Ilomantsissa piipahdin maamies-
koulussa ja töissäkin muutaman vuo-
den 60-luvulla. Sitten alkoi isän kun-
to olla sen verran heikko, että piti tulla 
pitämään taloa pystyssä. Vellinkeittäjä 
(lue: vaimo) sieltä tarttui matkaan.

Tuhkanen on elättänyt itsensä ja per-
heensä kotitilan pidon ohessa raken-

”Ei sen kummoinen 
polku tarvitse olla…”

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: KAI PITKÄNEN

Metsästys ja ampumaurheilu ovat 
lähellä Antti Tuhkasen sydäntä.
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nus- ja metsätöillä, mutta myös kalas-
tus on ollut hänelle tärkeä sivuelinkeino, 
”särvintä leivän päälle”. Metsästys on ol-
lut muuten vain sydäntä lähellä.

– Vasta viimeiset kaksi syksyä olen 
joutunut jäämään pois hirvimetsältä, 
kun on ollut sairasteluja.

Tässä ei sinällään ole mitään eri-
koista, Suomi on väärällään hirvipo-
rukoita, joissa keski-ikä on jokseenkin 
korkea. Mutta Tuhkanen on ollut vii-
meiset vajaat 25 vuotta pyörätuolissa.

Vuonna 1994 joulunalusviikolla, sii-
hen aikaan alkaa alkuillasta olla jo jok-
seenkin hämärää, Tuhkanen päätti vie-
lä tehdä joitain pihahommia, mutta 
tarvitsi siihen valaistusta. Hän kiipesi 
asettamaan lamppua kuusenoksaan, 
mutta jalka lipesi ja mies putosi n. 5–6 
metriä maahan ja epäonnekseen kyljel-
leen betonisen kaivonkannen reunaan.

– Siinä rapsahti selkäranka kolmesta 
kohdasta poikki.

Joensuun keskussairaalan kautta 
tie vei Käpylän kuntoutuskeskukseen 
Helsinkiin. Olisi voinut kuvitella, että 
vammautuminen olisi tehnyt isonkin 

Antti Tuhkanen ja vuonna 1985 itse 
kaadetun karhun talja. Lähes 1,5-metri-
sellä karhulla oli painoa 143 kiloa.

 “Kilometri yhteen suuntaan, niin ollaan Venäjän 
rajalla. Kilometri toiseen, niin ollaan Pyhäjärven 

rannassa. Ei täältä pääse pois kuin yhteen suuntaan.”

Kuntoillen Kuntoillen

VAU:ssa käynnistyi vuonna 2018 kaksi 
luontoliikunnan esteettömyyteen liit-
tyvää hanketta: Luonto kaikille -hanke 
yhteistyössä Lahden ammattikorkea-
koulun ja Metsähallituksen Luontopal-
veluiden kanssa sekä Esteetön eräpol-
ku -hanke yhteistyössä Invalidiliiton 
Esteettömyyskeskuksen ja Metsähalli-
tuksen Luontopalveluiden kanssa.

Esteettömässä eräpolussa päivitetään 
ja täydennetään luontoreittien esteet-

tömyyden kartoitusohjeita (Luon-
to-ESKEH) ja laaditaan malli pitkien 
luontoreittien esteettömyyden kartoit-
tamiseen (työnimeltään Reitti-ESKEH). 

Kartoitusohjeet nivoutuvat Luonto 
kaikille -hankkeeseen, jossa tavoit-
teena on kehittää Päijät- ja Kanta-
Hämeen luontomatkailukohteiden 
esteettömyyttä ja saavutettavuutta 
sekä auttaa alueella toimivia yrityksiä 
tuotteistamaan ja markkinoimaan es-

teettömiä ja saavutettavia luontomat-
kailupalveluitaan.

Kumpikaan hankkeista ei ole suora-
naisesti esteettömyysrakentamiseen 
liittyvä hanke, vaan kysymys on enem-
mänkin luonnon tarjoamien mahdolli-
suuksien tehokkaammasta hyödyntä-
misestä.

Lue lisää: www.vammaisurheilu.fi
/luonto-kaikille

Info

Esteetöntä ja saavutettavaa luontoliikuntaa

särön Tuhkasen luontosuhteeseen, 
mutta ei. Kun mies oli 50 elinvuoden 
aikana ehtinyt juurtua osaksi luontoa, 
ei toimivien jalkojen puute pysty sitä 
romuttamaan.

– Hyvin olen selvinnyt. Minulla oli ol-
lut moottorikelkka jo vuodesta 1974 ja 
sillä pääsee hyvin paikasta toiseen tal-
vella. Sulaan aikaan käytän mönkijää, 
traktoriin en pysty nousemaan.

Kalastus ja metsästys on jatkunut, 
jos nyt ei ihan samaan malliin, mut-
ta erittäin aktiivisesti kuitenkin. Siihen 
ovat olleet avuksi mm. esteetön laitu-
ri, mainio metsätieverkosto ja hirvipo-
rukan avuliaat kaverit.

– Seitsemän hirveä olen ampunut 
pyörätuolista, ja on sitä kalaakin tul-
lut, se ei ole ollut este, sanoo Tuhka-
nen, joka on harrastanut myös kilpa-
ammuntaa.

– Ei sen kummoinen polku tarvitse 
olla, että pääsee tuolla metsässä ete-
nemään, ja aina löytyy kavereita jelp-
paamaan hankaloissa paikoissa. Hirvi-
porukka sopeutui hyvin tähän minun 
tilanteeseeni tapaturman jälkeen..
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Kuntoillen

L
uonto kaikille -hankkeen 
aloitusseminaari pidettiin 
13.3. Lahden Liikuntakes-
kus Pajulahdessa. Reilu sa-
tapäinen yleisö täytti Pa-

julahden auditorion. Paikalla oli niin 
luontopalvelujen tuottajia, eräoppai-
ta, metsähallituksen henkilöstöä, opis-
kelijoita, kouluttajia kuin myös esteet-
tömistä luontopalveluista hyötyvää 
hankkeen kohderyhmääkin.

Syksyllä startannut Luonto kaikil-
le -hanke (2018–2020) on Lahden am-
mattikorkeakoulun (LAMK), Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n sekä 
Metsähallituksen Luontopalveluiden 
toteuttama. Hankkeessa keskitytään 
luontomatkailun esteettömyyden si-
jaan enemmänkin saavutettavuuteen.

– Sen sijaan, että pyrittäisiin saa-

Luontomatkailun 
saavutettavuus 
keskustelutti LUKA-hankkeen 
seminaarissa
TEKSTI JA KUVA: PETRI RISSANEN

maan lisää kaikki esteettömyyskriteerit 
täyttäviä yksittäisiä reittejä ja kohteita 
metsiin ja vesistöjen äärelle, yritetään 
tuottaa palvelukokonaisuuksia, joissa 
fasiliteetit mahdollistavat yli yön kestä-
vien retkien tekemisen toimintakyvystä 
riippumatta, selvittää projektipäällikkö 
Petri Rissanen VAU:sta.

Rissanen painotti seminaarin avaus-
puheenvuorossaan, että luonnossa ret-
keily ja kalastusreissut ovat monesta eri 
palasesta koostuvia kokonaisuuksia. 
Niihin liittyvät paitsi itse reitit ja vaikka-
pa esteettömät laiturit, myös wc-tilat, 
majoituspaikat sekä ruoka- ja vesihuol-
to. Kaikki kulminoituu palvelukonseptei-
hin, joissa avainasemassa ovat luonto- 
ja eräopaspalveluja tuottavat yrittäjät.

Esteetöntä luontomatkailua pro gra-
du -työssään käsitellyt Sasa Dolinšek 

nosti esiin useissa muissakin puheen-
vuoroissa nousseen kysymyksen tiedon 
saatavuudesta, eli mistä saa luotetta-
vaa tietoa esteettömistä ja saavutetta-
vista luonto- ja retkeilypalveluista.

Yrittäjät saattavat mieltää erityisryh-
mät liian haastavana asiakasryhmä-
nä, mutta käyttäjäkunnan paneelipu-
heenvuoroissa nousi selkeästi esiin, 
että palveluntuottajien etukäteispelot 
ovat pääasiassa turhia ja asioita yri-
tetään ratkaista turhaan etukäteen. 
Yhteistyössä käyttäjäkunnan kanssa 
löytyvät parhaat ratkaisut ja sovelta-
minen kuuluu asiaan.

Seminaari ja sen aikana käyty vilkas 
keskustelu osoittivat, että Luonto kai-
kille -hankkeelle ja sen myötä tapahtu-
valle luontomatkailun ja retkeilymah-
dollisuuksien monipuolistamiselle on 
selkeä tarve. Osalle riittää perintei-
nen täysin esteetön retkeily, jossa ei 
viipymän, eli luonnossa vietettävän 
ajan suhteen ole suurempia odotuk-
sia. Toisaalta on joukko vammaisia ja 
tukea tarvitsevia henkilöitä, jotka ovat 
valmiita haastamaan itsensä luonnos-
sa. Luontomatkailualan yrittäjien tar-
jontaa monipuolistamalla ja saavu-
tettavista palveluista tiedottamista 
kohentamalla pystytään jatkossa pal-
velemaan yhä laajemman asiakaskun-
nan tarpeita..

Seminaarin yhteydessä esiteltiin luonto-
liikunnan apuvälineitä.



45

Svenska sidor

Suomen Fitnessurheilu ry (SFU) har tagit med rullstolsgre-
nar i sitt grenprogram. I samband med tävlingen Fitness 
Classic, som ordnas i Kulturhuset i Helsingfors 20–21 april, 
har man för första gången lagt till FM-tävlingar i grenarna 
Men’s Wheelchair Bodybuilding (bodybuildning eller styr-
keträning för män i rullstol) och Women’s Wheelchair Phy-
sique (kroppsbyggnad för kvinnor i rullstol).

Till den genom tiderna första inhemska tävlingen i rull-
stolsfitness fick man två deltagare, i männens styrketräning 
tävlar Teemu Tuominen och Artturi Verho. Deltagaranta-
let kan verka litet, men för att vara en helt ny gren är anta-
let nog lovande.

Rullstolsfitness 
kommer till Finland

– Jag är faktiskt glad över att man får till stånd en tävling. 
Det skulle vara helt fantastiskt om någon på grund av täv-
lingen blev intresserad av träning och grenen, fastän man 
åtminstone inte genast kan börja tävla. För en person som 
är rullstolsburen är skötsel av muskelkonditionen, rätt typ 
av näring och tillräcklig vila, vilket det sist och slutligen är 
fråga om i fitness, nyttiga i varje fall, säger Anni Täckman, 
som länge har vekat inom grenen.

Täckman, som har en ryggmärgsskada, tävlar inte själv, 
men åren med grenen uppgår redan till 24, såväl före som 
efter det hon fick sin skada 1999. Under några av de senas-
te åren har hon verkat som SFU:s domare.

– Jag var 13 år då mina äldre syskon köpte ett gym. Där 
arbetade jag sedan om somrarna och där tillbringade jag 
mycket av min lediga tid. När jag bläddrade i tidskrifter på 
gymmet blev grenen bekant för mig. Det var under de tider 
då Kike Elomaa fortfarande tävlade i styrketräning, berät-
tar Helsingforsbon Täckman, som ursprungligen kommer 
från Björneborg.

Då det i den finländska gruppen av fitnessutövare hittas 
en aktiv, själv ryggmärgsskadad person, kunde man tänka 
sig att rullstolsklassernas medverkan åtminstone till viss 
del har personifierats i henne. Och visst har Täckman delta-
git i processen, hon har bland annat översatt reglerna i rull-
stolsfitness till finska, men initiativet att ta grenen till Fin-
land kom inte från henne.

– SFU är ett medlemsförbund i den internationella para-
plyorganisationen IFBB och ute i världen har rullstolsbody-
building och rullstolsfitness funnits redan en längre tid. I in-
ternationella tävlingar har rullstolsidrottare således funnits 
med och idén hos oss har pyrt i redan i ett par års tid, säger 
SFU:s verksamhetsledare Ville Isola, och berättar att inklu-
deringen av rullstolsklasserna också är i samklang med för-
bundets principer om likvärdighet och jämlikhet.

Den nya grenen har kommit till Finland och vi står inför 
de första tävlingarna. Men hur gå vidare om någon person 
i rullstol nu blir intresserad av fitnessidrott eller om en per-
son som länge drömt om att kunna idka grenen också för-
står att tävlande nu är möjligt?

– Det första man ska göra är givetvis att gå till gymmet och 
börja träna. En relativt stor del av träningslokalerna börjar 
redan vara lämpliga för rullstolsanvändare. I de flesta trä-
ningslokalerna verkar också ett fitnessteam, som man mås-
te vara medlem i för att få tävla, berättar Anni Täckman.

– Numera är det lätt att bekanta sig och följa med grenen 
då det på nätet och i sociala medier finns många styrketrä-
nare i rullstol på pro-nivå. I synnerhet i Nordamerika är den 
här en rätt så stor gren, fortsätter hon..
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Sporttiklubi

Valtti-programmet hjälpte Ian Wil-
lamo att komma tillbaka till sina mo-
tionsintressen. Via programmet hitta-
des också en personlig fritidsassistent 
för Ian, Jonas Fröberg.

När det gällde Ian Willamos motions-
intressen uppstod lite av en svacka, då 
han avslutade sina studier i Valterisko-
lan Ruskis för några år sedan. I Ruskis i 
Brunakärr hörde en mångsidig motion 
så att säga till möblemanget.

– Efter Ruskis började Ian gå i skola 

”Vi är ett bra team”
i Träskända och tillbringade veckorna 
där. Och plötsligt var vi i en situation 
att han inte hade några motionsin-
tressen längre, berättar Ians mamma 
Anette Willamo.

Föräldrarnas möjligheter att upp-
muntra den nu 19-årige Ian att igen 
börja motionera var begränsade, men 
hjälp fanns att tillgå i Valtti-program-
met som koordineras av VAU. Inom 
ramen för programmet får barn eller 
ungdomar en egen personlig så kallad 

Valtti, som verkar som motionskom-
pis och motionssällskap. En Valtti är i 
allmänhet en studerande som får stu-
dieprestationer genom att verka som 
personlig motionsassistent.

Ian fick inte enbart en Valtti utan ett 
Valtti -par, det vill säga två studerande 
vid Yrkeshögskolan Arcada som utbil-
dar sig till idrottsinstruktörer. Den ena 
av dem, Jonas Fröberg, har efter det 
Valtti-programmet slutförts blivit Ians 
personliga fritidsassistent.

– Det visade sig att Ian är en modig 
och social kille. Jag tror att det att vi 
inte kom från familjen påverkade hans 
motivation för motion, säger Fröberg.

Fröberg berättar att vänskapsförhål-
landet med Ian uppstod snabbt, vilket 
var till stor hjälp för att lyckligt genom-
föra alla motionsförsök som ingår i ett 
Valtti-program. Också Ian tycker att 
personkemin fungerar.

– Jonas är en bra typ och alla grenar 
vi testade var ok. Det som också är vik-
tigt är att jag kan tala svenska med Jo-
nas, konstaterar tvåspråkige Ian.

Motionsförsöken utformas förutom 
på basis av barnets eller den ungas 
önskemål också på basis av de möjlig-
heter till lämplig fritidsmotion som er-
bjuds. Till Ians grenförsök valdes rull-
stolskorgboll, rullstolsdans som man 
gjort försök med två gånger och mo-
tionsklubben Treenis, som drivs av för-
eningen Helsingin Invalidien Yhdistys, i 
vilken Ian blev ”stamkund”.

Då Valtti-programmet höll på att ta 
slut frågade Anette Willamo om nå-
gondera av fritidsassistenterna skulle 
kunna bli Ians personliga assistent, så 
att verksamheten i Treeni kunde fort-
sätta och varför inte också andra möj-
liga fritidsaktiviteter.

– Ian och jag har kommit så pass bra 
överens att jag inte behövde fundera så 
länge innan jag sade att jag gärna kan 
bli hans assistent. Familjen har möjlig-
het att använda 30 timmar i månaden 
för en assistent. Förutom i Treeni har 
Ian och jag varit och tittat på Jokerit is-
hockeymatcher, säger Jonas Fröberg.

– Vi är ett bra team. Jag kan all-
tid emellanåt sparka Ian i baken, och 
säga att nu ska han göra den där gre-
jen, skrattar Fröberg..
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Kan-
sainvälinen Pa-

julahti Games -kilpai-
lutapahtuma järjestettiin 

tammikuussa 9. kerran. Uu-
tena lajina mukana oli Special 

Olympics -alppihiihto. Vee-
ra Luhtasen ja muiden suo-

malaislaskijoiden lisäksi 
Messilän rinteillä kisasi 

myös norjalaislas-
kijoita.
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VAU tiedottaa

Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry
Valimotie 10, 4. krs., 
00380 Helsinki
www.vammaisurheilu.fi

Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

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

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

HALLINTO, TALOUS JA JÄRJESTÖTOIMINTA

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

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

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

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

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

TUTKIMUS JA KEHITYS

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

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

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

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

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

LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA

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

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

ALUEELLISET YHTEYSHENKILÖT

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

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

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

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

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

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU

Elina Ahtiainen
lajipäällikkö
puh. 045 139 7373
elina.ahtiainen@
vammaisurheilu.fi
- Special Olympics -toiminta
- INAS-toiminta
- Down-urheilijoiden 
  kv. urheilutoiminta
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S
uomen Paralympiakomitea ja Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU solmivat vuoden 2018 lopulla 
aiesopimuksen järjestöjen yhdistymisestä. Yhdisty-
misprosessin ensimmäinen vaihe, eri aihealueisiin 
keskittyvien työryhmien työskentely, saatiin onnis-

tuneesti päätökseen maaliskuun alussa.
Työryhmien valmistelun pohjalta laaditaan esitys yhdisty-

misen mallista, josta VAU:n ylimääräinen liittokokous (18.5.) 
ja Paralympiakomitean ylimääräinen kokous (25.5.) päättävät. 
Päätösvalta järjestöjen yhdistymisestä ja uusien sääntöjen hy-
väksymisestä on jäsenistöllä.

VAU:n jäseninä on 259 paikallisyhdistystä ja urheiluseuraa. 
Paralympiakomitean jäseninä puolestaan on 20 paralympia-
lajien kansallista lajiliittoa. Yhdistymisprosessin alkuvaiheen 
keskusteluissa on nähty tarkoituksenmukaiseksi, että molem-
pien järjestöjen jäsenet voisivat olla jäseniä myös uudessa jär-
jestössä. Tämäkin on kuitenkin asia, josta lopullisesti päättää 
jäsenistö itse toukokuun kokouksissa.

Jos toukokuun kokouksissa yhdistymismalli saa jäsenistöltä 
vihreää valoa, on tarkoituksena, että uusi järjestö aloittaa toi-
mintansa 1.1.2020. Tosin ehdotettavassa mallissa lähtökohta-
na tulee olemaan se, että kokonaan uutta järjestöä ei synny-
tetä, vaan se rakennetaan jommankumman olemassa olevan 
järjestön pohjalle.

– Yhteinen tahtotila on välittynyt vahvasti yhdistymisproses-
sin alkuvaiheen keskusteluissa. Tässä ei vain yhdistellä orga-
nisaatioita yhdistymisen vuoksi, vaan aidosti etsitään mallia, 
jossa pystytään entistä paremmin palvelemaan suomalaisia 
paraurheilijoita sekä vammaisia ja tukea tarvitsevia liikunnan 
harrastajia, sanoo VAU:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen.

– Uusi järjestö pystyy kattamaan koko urheilijan ja liikku-
jan polun, lähtien sieltä ensikokeiluista aina maailman hui-

Jäsenistö päättää VAU:n ja Paralympiakomitean 
yhdistymisestä toukokuussa

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

pulle paralympialaisiin saakka sekä kaiken siltä väliltä. Tämä 
helpottaa merkittävästi myös oman lajinsa paraurheilutoimin-
nasta vastaavien lajiliittojen tukemista sekä avaa uudenlai-
sia mahdollisuuksia yhteistyökumppanuuksiin liittyen. Uudel-
la järjestöllä tulee olemaan myös entistä suurempi painoarvo 
kansallisessa liikuntapolitiikassa, sanoo Paralympiakomitean 
pääsihteeri Tero Kuorikoski.

Suomen Paralympiakomitea on rekisteröity yhdistys, joka ke-
hittää ja koordinoi vammaishuippu-urheilua. Se on yhteiskun-
nallinen vaikuttaja, joka toteuttaa kaikilla toimillaan urheilun 
tasa-arvoa ja edistää mahdollisuuksia tavoitella kansainvälistä 
huippu-urheilumenestystä kesä- ja talviparalympialaisissa. 

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU on valtakunnallinen 
urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille 
sekä elinsiirron saaneille henkilöille. VAU toimii lajiliittona pääasi-
assa sellaisissa vammaisurheilulajeissa (esim. maalipallo ja boc-
cia), joille ei löydy luontaista kotipesää urheilun lajiliittojen jou-
kosta. Lisäksi VAU vastaa kehitysvammaisten urheilun Special 
Olympics -toiminnasta ja elinsiirron saaneiden liikunnasta ja ur-
heilusta sekä mm. koordinoi vammaisurheilun ja -liikunnan oh-
jaajakoulutuksia ja toimii asiantuntijana liikunnan esteettömyy-
den ja saavutettavuuden kysymyksissä.

Lisätiedot:
• Suomen Paralympiakomitea, pääsihteeri Tero Kuorikoski, 
puh. 0400 242 009, tero.kuorikoski@paralympia.fi
• Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, 
toiminnanjohtaja Riikka Juntunen, puh. 0400 340 091, 
riikka.juntunen@vammaisurheilu.fi

KILPAILUKUTSUJA

ALPPIHIIHTO
HIMOS-LEITNER -ALPPIHIIHTO- JA  
-LUMILAUTAILUKILPAILUT
Himos-Leitner -alppihiihto- ja -lumilautailukilpailut liikunta-, 
näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille laskijoil-
le järjestetään lauantaina 27. huhtikuuta 2018 klo 8.00 alka-
en Pohjois-Himoksella Jämsässä.
Kilpailu järjestetään 8–16-v junioreiden Leitner-kilpailun yhte-
ydessä
soveltavan alppihiihdon sarjana. Lajina on suurpujottelu. Ra-
dan voi laskea suksilla tai lumilaudalla.
Lasketaan sovelletuin Special Olympics -säännöin: ensimmäi-
nen lasku = tasoluokittelu ajan perusteella, toinen lasku = fi-
naali, loppuaika = kahden laskun yhteistulos.
Ilmoittautumiset 13.4. mennessä ja lisätiedot: www.vam-
maisurheilu.fi (–> Selaa tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain 

–> Alppihiihto)
Osallistumismaksu 35€, sisältää hissilipun. Maksu 23.4. 
mennessä Himoski:n tilille
FI30 50910320 0348 94, lisätietoihin maininta: soveltava Leit-
ner + kilpailijan nimi. Yhteismajoitus mökeissä pe-la Pohjois-
Himoksella (sis. ilta- ja aamupalan) 50€, varaus ilmoittautumi-
sen yhteydessä, laskutetaan VAU:sta kisan jälkeen.
Rinneyhtiön vaatimus on, että kilpailijat käyttävät aina hissi-
lippua hissiin mennessään.
Kilpailijaliput kisatoimistosta, huoltajaliput lippuluukulta (la 
8.00). Kisatoimisto auki perjantai-iltana ja lauantaiaamuna. 
Perjantaina illalla joukkueenjohtajien kokous. Rataan
tutustuminen kisapäivänä jo klo 8.00, palkintojenjako n. klo 
17.00. Ajat ja paikat
tarkentuvat myöhemmin ja ovat luettavissa Himoskin netti-
sivuilla www.himoski.com.
Järjestäjät: Alppihiihtoseura Himoski Ry ja Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry
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BOCCIA
XIII REVONTULI-BOCCIA (HENK.KOHT., PARI)
Tampereen Seudun Invalidit ry järjestää XIII Revontuli-bocciakil-
pailun 20.–21. huhtikuuta 2019 Lomakeskus Revontulessa Han-
kasalmella. Lomakeslus sijaitsee Valtatie 9:n varrella. Kilpailut al-
kavat la klo. 9.00 ja jatkuvat su klo. 9.00.
Sarjat: Naiset ja yleinen parikilpailu, luokat 1–3 henkilökohtainen
Osanottomaksu: 18 €/pari ja 12 €/henkilö maksetaan Tampe-
reen Seudun Invalidit ry:n tilille FI36 4503 0010 4096 25. Maksa-
essasi ilmoita maksava yhdistys.
Ilmoittautumiset 17.4 mennessä puhelimitse 0400 727898 
(Lasse Mäkinen) tai sähköpostitse teemu.makinen2@gmail.com. 
Luokkien 1–3 ilmoittautumiset 13.4 mennessä. Jos luokkiin 1–3 ei 
tule vähintään 5 pelaajaa, siirretään yleisen sarjan parikilpailuun.
Majoituspaketit: 
Paketti 1 pe-su 
•  pe 19.4. 2 vrk Majoitus 2-hengen huoneessa tai 4 henkeä/  
mökki. Liput Parasta ennen-Matti Airaksinen-ysäri bileet
• la 20.4. aamiainen, lounas (klo 11–15). Majoitus kuten em.   
Liput, Suvi Karjula & In the Mood
• su 21.4. klo 8–10.30 aamiainen, lounas (klo 11–15)
• Paketti 1, hinta 122 €/hlö  (1-hengen huoneessa 162 €)
Paketti 2 la-su
• la 20.4. 1 vrk  Lounas klo 11-15, Majoitus 2-hengen 
 huoneissa tai 4 henkeä/mökki. 
 Liput, Suvi Karjula & In the Mood.
• su 21.4. Aamiainen, Lounas (klo 11–15). 
• Paketti 2, Hinta 79 €/henkilö (1-hengen huoneessa 99 €)
Majoitusvaraukset 5.4 mennessä, puh. 014 8448 200 tai myyn-
ti@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 sarjojen ja parien SM-kil-
pailut järjestetään 26.–28. huhtikuuta 2019 Liikuntakeskus Pa-
julahden päärakennuksen palloilu- ja tanssisalissa (Pajulahdentie 
167, Nastola).
Henkilökohtaisten pelien sarjat ovat: naiset, yleinen, veteraa-
nit ja luokat 2–3.
Paripelien sarjat ovat: naiset, yleinen, luokat 2-3 sekä kouru- ja 
1-luokka.
Luokkiin 2–3 luokiteltujen pelaajien ei tarvitse kuulua samaan 
yhdistykseen. Hyvityspisteet ovat henkilökohtaisessa kilpailussa 
käytössä vain luokkien 2-3 sarjassa ja parikilpailussa kaikissa sar-
joissa.
• Henkilökohtaisten pelien alkulohkot ja mahdolliset suorat   
finaalit alkavat perjantaina 26.4. klo 14.00 alkaen, 
 pelit jatkuvat lauantaina klo 9.00 alkaen.
• Paripelien alkulohkot ja mahdolliset suorat finaalit alkavat   
lauantaina n. klo 15.00 ja jatkuvat sunnuntaina 
 klo 9.00 alkaen.
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 VAU ry:n jäsenyhdistys.
Tiedoksi:
1. Nämä SM-kilpailut ovat vuoden 2020 PM-kisojen 
 valintakilpailut. Pelaajan on ilmoittauduttava 
 SM-kilpailuun PM-luokituksen mukaiseen sarjaan, 
 mikäli haluaa tulla valituksi PM-kisoihin.
2. Lajijaoksen vaalit pidetään ulkokenttien SM-kisojen
 yhteydessä Kurikassa 27.–28.7.2019. Ehdokasasettelu 

 julkaistaan Pajulahdessa 27.4.2019 n. klo 14.45.
Osallistumismaksut: 16 €/hlö ja 18 €/pari, ne maksetaan Bocci-
an tukirahaston tilille FI34 5700 8120 1701 59.
Ilmoittautumiset 14.4. mennessä ja lisätiedot: Raimo Neva-
nen, puh. 040 512 7142 tai raimo.nevanen@gmail.com. 
Kouru- ja 1-luokan ilmoittautumiset ja kyselyt Jan Huopaiselle, 
bocciavalmennus@gmail.com. Sähköpostilla ilmoittautuneille lä-
hetetään kisainfo n. viikko ennen kilpailuja.
Majoitus: Majoitusvaraus ja majoituksen maksu tehdään 
internetin kautta samanaikaisesti oheisesta linkistä: 
https://bit.ly/2D3m4EN
Pajulahti toivoo, että mahdollisimman moni varaa ja maksaa ma-
joituksen tämän linkin kautta. Viimeinen majoituksen verkko-
maksu- ja varauspäivä on 14.4.2019.
Opistotasolla on esteettömiä huoneita sekä Kalliopajun kaik-
ki huoneet ovat esteettömiä. Ne myydään varausjärjestyksessä! 
Niiden loputtua jäljellä olevista perushuoneista Pajulahti pyrkii 
valitsemaan huoneet, joihin on tarpeen mukaan helppo kulku.
Majoituspaketit pe–su 26.–28.4.2019
• Opistotason huoneet: Täysihoito 2–3hh 148€/hlö, 
 puolihoito 2–3hh 132€/hlö
• Hotellitason huoneet: Täysihoito 2–4hh 168€/hlö, 
 puolihoito 2–4hh 152€/hlö
Majoituspaketit la–su 27.–28.4.2019
• Opistotason huoneet: Täysihoito 2-3hh 80€/hlö, 
 puolihoito 2–3hh 72€/hlö
• Hotellitason huoneet: Täysihoito 2-4hh 90€/hlö, 
 puolihoito 2–4hh 82€/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 peruutuksis-
sa palautamme maksetun summan lääkärintodistusta vastaan, 
vähennettynä toimistokululla 21€/hlö. HUOM! Pajulahti ei ole 
velvollinen hyvittämään KESKEYTYNEESTÄ varauksesta.

II BOCCIAN ENERGIA-KILPAILUT (PARI)
Avoimet pariboccian Energia-kilpailut järjestetään keskiviikko-
na 22. toukokuuta 2019 klo 9.00 alkaen Harjavallassa, Vinnarin 
koulun kentällä (Annalankatu 8). Osanoton varmistus kisapaikal-
la klo 8.30.
Sarjat: Naiset, yleinen ja luokat 2–3. Jos luokan 2–3 sarjassa on 
alle viisi paria, se pelataan henkilökohtaisena. Hyvityspisteet käy-
tössä luokissa 2–3.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan 16.5. mennessä 
tilille Jokilaakson Liikkujat ry. FI22 5037 0520 0980 50. Mainitta-
va, mitä yhdistystä maksut koskevat. Paikan päällä maksettaessa 
osallistumismaksu on 25 euroa/pari.
Ilmoittautumiset 16.5. mennessä: jokilaaksonliikkujat@gmail.
com tai puh. 040 823 8871/Simo tai puh. 050 573 9301/Seija
Kisapaikalla saatavissa ruokaa, kahvia, teetä, mehua, voileipiä, 
sämpylöitä, pullaa ja makkaraa. Arvontaa.
Omat pallot ja mittatikut mukaan.

BOCCIAN TUL:N 100-VUOTISJUHLAKILPAILUT  
(PARI)
Avoimet pariboccian Työväen Urheiluliiton 100-vuotisjuhlakilpai-
lut järjestetään keskiviikkona 19. kesäkuuta 2019 klo 9.00 alka-
en Harjavallassa, Vinnarin koulun kentällä (Annalankatu 8). Osan-
oton varmistus kisapaikalla klo 8.30.
Sarjat: Naiset, yleinen ja luokat 2–3. Jos luokan 2–3 sarjassa on 
alle viisi paria, se pelataan henkilökohtaisena. Hyvityspisteet käy-
tössä luokissa 2–3.
Osallistumismaksu: 20 euroa/pari, maksetaan 13.6. mennessä 
tilille Jokilaakson Liikkujat ry. FI22 5037 0520 0980 50. Mainittava, 
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mitä yhdistystä maksut koskevat. Paikan päällä maksettaessa 30 
euroa/pari.
Ilmoittautumiset 13.6. mennessä: jokilaaksonliikkujat@gmail.
com tai puh. 040 823 8871/Simo tai puh. 050 573 9301/Seija
Kisapaikalla saatavissa ruokaa, kahvia, teetä, mehua, voileipiä, 
sämpylöitä, pullaa ja makkaraa. Arvontaa.
Omat mittakepit ja pallot mukaan.

KEILAILU
KEILAILUN SM-KILPAILUT  
(HENK.KOHT., PARI)
Näkö-, kehitys- ja liikuntavammaisten sekä elinsiirron saaneiden 
ja dialyysissä olevien keilailun SM-kilpailut järjestetään 4.–5. tou-
kokuuta 2019 Jyväskylän keilahallissa (Pupuhuhdantie 4). 
Lauantai 4.5.
Näkövammaiset naiset ja miehet luokissa B1, B2, B3, B4 sekä pa-
rikilpailut luokissa B1/B1–B4 ja B2–B4.
Elinsiirron saaneet ja dialyysissä olevat naiset ja miehet sekä pa-
rikilpailut. 
Lauantain ensimmäinen erä klo 10.00, toinen erä klo 12.30 ja kol-
mas erä klo 15.00. Pudotuspelit ja finaalit alkavat heti tulosten 
selvittyä.
Sunnuntai 5.5.
Kehitysvammaiset naiset ja miehet, parikilpailu naiset ja miehet 
sekä Unified-parikilpailu.
Liikuntavammaiset naiset ja miehet sekä parikilpailu.
Sunnuntain ensimmäinen erä klo 10.00, toinen erä klo 12.30 ja 
kolmas erä klo 15.00. Pudotuspelit ja finaalit alkavat heti tulosten 
selvittyä
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Keilailuliiton sääntöjä.
Alkuerissä keilataan kuusi sarjaa rataa vaihtamatta. Pudotuspe-
leissä kunkin luokan toinen ja kolmas keilaavat kaksi sarjaa, jon-
ka voittaja menee finaaliin alkukilpailun ykköstä vastaan. Finaa-
lissa heitetään kaksi sarjaa.
Parikilpailussa lasketaan kummankin keilaajan kuusi sarjaa yh-
teen (6+6). Parikilpailussa naisten tasoitus on kymmenen pistet-
tä/sarja.
Radanhoito jokaiseen erään.
Kilpailumaksu 25€, maksetaan yhdistyksittäin 24.4.2019 men-
nessä: tilille FI0718383000030874
Ilmottautumiset 24.4. mennessä: info@jyvaskylankeilahalli.fi, 
jälki-ilmoittautumiset ei mahdollisia.
Lisätiedot: Jyväskylän keilahalli, puh. 020 7600 990

RATSASTUS
1-TASON PARARATSASTUSKILPAILUT
Urheiluratsastusseura Tammer Riders ry järjestää koulu- ja para-
ratsastuskilpailut sunnuntaina 28. huhtikuuta 2019 Tampereen 
Harmoniatallilla (Satulakatu 5).
Luokat
• LUOKKA 2: Special Olympics Käynti, ravi tai laukkaohjelma   
2015. Avoin kaikille SO-ratsastajille.
• LUOKKA 3: FEI:n tutustumisohjelma A 2018. 
 Kaikki ryhmät Rata 20 x 40. 
 Avoin kaikille vammaisratsastajille.
Ilmoittautumiset 21.4. mennessä ja lisätiedot: 
www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtumia 
–> Tapahtumat lajeittain –> Ratsastus)

SOKKOPINGIS
SOKKOPINGISCUP 2018–2019, 5. OSAKILPAILU
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry järjestää Sokkopin-
giscupkauden 2018–2019 viidennen ja viimeisen osaturnauksen 

lauantaina 4. toukokuuta 2019 Helsingin Iiris-keskuksessa (Mar-
janiementie 74). Turnauksessa ratkeaa siten myös koko kauden 
paras pelaaja.
Peliluokat ovat A (kilpapelaajat) ja B (harrastepelaajat). 
Turnauksessa on käytössä neljä pelipöytää.
Osanottomaksu on 15 euroa/pelaaja.
Tervetuloa mukaan sokkopingiksen kiehtovaan maailmaan. Kan-
nattaa lähteä mukaan vaikka olisit vasta harrastuksen 
ensimetreillä.
Ilmoittautumiset 24.4. mennessä ja lisätiedot: Teemu 
Ruohonen, puh. 040 5580 342, teemu.ruohonen@pp.inet.fi

SULKAPALLO
VAMMAISSULKAPALLON  
SM-KILPAILUT
Vammaissulkapallon SM-kilpailut järjestetään 25.–26. touko-
kuuta 2019 Mikkelissä, Rantakeitaan urheiluhallilla  
(Kunnanmäki 3). Lauantaina 25.5. pelataan klo 10.00–18.00 ja 
sunnuntaina 26.5. klo 9.00–15.00.
PELILUOKAT
• Pystypelaajat: naiset ja miehet; kaksinpeli, nelinpeli 
 ja sekanelinpeli
• Pyörätuoliluokka: naiset ja miehet; kaksinpeli, nelinpeli   
 ja sekanelinpeli
Mikäli luokkiin ilmoittautuu vähemmän kuin neljä pelaajaa, luok-
kia voidaan yhdistää. SM-kisat pelataan virallisilla ja kansain-
välisillä vammaissulkapallon luokitussäännöillä. Osallistujia 
pyydetään ennakkoselvittämään ja varmistamaan oma vamma-
luokitus.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, sis. sekä kaksin- että ne-
linpelit. Maksetaan VammaisSulkaPallo ry:n tilille FI52 8307 8710 
0034 64. Maksuun viestiksi ”SM-Kisat 2019 / Pelaajan nimi”
Ilmoittautumiset 12.5. mennessä osoitteessa www.vammais-
sulkapallo.fi/sulkiscup/sulkiscup-ilmoittautuminen tai vammais-
sulkapallo@vammaissulkapallo.fi tai 
puh. 050 370 8451.
Lisätiedot:  
www.vammaissulkapallo.fi/kilpailukutsu-sm-kisat-2019/ 

RYTMINEN VOIMISTELU
RYTMISEN VOIMISTELUN  
SPECIAL OLYMPICS -KILPAILU
Naantalin Voimistelijat ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry järjestävät rytmisen voimistelun Special Olympics -kilpai-
lut lauantaina 4. toukokuuta 2019 klo 14.00 alkaen Naantalissa, 
Maijamäen liikuntahallilla (Venevalkamantie 2). Hallin välittömäs-
sä läheisyydessä myös parkkipaikkoja.
Kilpailuluokat: yhdistetty N/M yksilö level A, B, C sekä naiset yk-
silö level 1, 2, 3 ja 4.  Välineinä naru, vanne, pallo, keilat ja nauha.
Unified-kilpailut (ja/tai ryhmä) myöhemmin mahdollisesti, näissä 
kisoissa vain yksilökilpailu.
Maijamäen liikuntahallilla on buffetti, josta voi ostaa kahvia ja 
pientä välipalaa. Omakustanteinen ruokailumahdollisuus Naan-
talin kylpylässä tai 500m päässä Naantalin keskustassa.
Osallistumismaksu: 10 euroa/laji, maksetaan 23.4. mennessä 
Naantalin Voimistelijoiden tilille: FI3452840240032181.
Ilmoittautumiset 8.4. mennessä: Assi Aalto, puh. 050 305 1885, 
assi_aalto@hotmail.com
Ilmoittautuessa tarvitaan kilpailijan nimi, syntymävuosi, luokka, 
level ja kilpailtava väline.
Lisätiedot: Assi Aalto, puh. 050 305 1885, assi_aalto@hotmail.
com, ja Saija Järviö, puh. 05055149009, saija.jarvio@gmail.com
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VAU tiedottaa

KALENTERI 2019 HUHTI-KESÄKUU

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

Lisätiedot tapahtumista: 
www.vammaisurheilu.fi 

(–> Selaa tapahtumia)

Huhtikuu
5.4. Ilma-aseammunnan SM-kilpailut (L, N) 
Tampere
5.–15.4. Näkövammaisten shakin IBCA 
MM-kilpailut (N) Cagliari, Italia
6.4. Amputoitujen ja dysmeliapotilaiden 
sekä läheisten Rajaton-tapahtuma (L) 
Helsinki
6.4. Maalipallon SM-sarja ja 1-divisioona 
2018–2019, finaaliturnaus (N) Kisakallio, Lohja
6.–7.4. Special Olympics -ratsastuskilpailut 
(K) Huittinen
6.–7.4. Nuorten ja aloittelevien pelaajien 
parajääkiekkoleiri (L) Pajulahti
6.–7.4. Pyörätuolirugbyn avoin SM-sarja 
2018–2019, lopputurnaus (L) Pajulahti
7.4. Unified-koripallon V divisioonan ottelu: 
PuHu Sisu Junnut–BC Nokia Juniors (K) 
Vantaa
5.–7.4. Kehitysvammaisten ratsastusleiri (K) 
Huittinen
10.–11.4. Junior Games -kevätkisat (E, K, L, N) 
Kuortane
12.–13.4. Keilacup 2018–2019, 8. osakilpailu 
(E, K, L, N) Espoo
12.–13.4. Keilacup 2018–2019, 8. osakilpailu 
(E, K, L, N) Espoo
12.–14.4. Soveltavan liikunnan kouluttajien 
ja asiantuntijoiden Superviikonloppu, 
Pajulahti
13.–14.4. Unified-koripallon kaikkien 
divisioonien lopputurnaus (K) Kisakallio, Lohja
14.4. Sovelletun judon SM-kisat (K, N) 
Nummela, Vihti
20.–21.4. XII Revontuli-Boccia  
(henk.koht., pari) (E, K, L, N) Hankasalmi
20.–21.4. Fitness Classic -kilpailu (L) Helsinki
25.–28.4. Paravoimanoston 
maailmancupin kilpailu (L)  
Eger, Unkari
26.–28.4. Boccian sisäkenttien SM-kilpailut 
(henk.koht., pari) (E, K, L, N) Pajulahti

27.–28.4. Sähköpyörätuolisalibandyn kauden 
2018–2019 SM-sarjan 3. ja Finlandia-sarjan  
4. osaturnaus (L) Vaasa
27..4. Soveltavan alppihiihdon Himos 
Leitner -kilpailu (K, L, N) Himos, Jämsä
27.–28.4. Elinsiirron saaneiden lentopalloleiri 
(E) Tampere
28.4. 1-tason pararatsastuskilpailut (K, L, N) 
Tampere

Toukokuu
4.5. Sokkopingiscup 2018–2019,  
5. osakilpailu (N) Helsinki
4.5. Rytmisen voimistelun Special 
Olympics -kilpailut (K) Naantali4.–5.5. 
Särkänniemen Salibandy Cup (K) Tampere
4.–5.5. Keilailun SM-kilpailut (henk.koht., 
pari) (E, K, L, N) Jyväskylä
9.5. Soveltavan liikunnan tärskyt (E, K, L, N) 
Turku
10.–12.5. Pajulahden kansainvälinen 
pyörätuolikoripalloturnaus (L) Pajulahti
14.–16.5. Pohjoismainen soveltavan 
liikunnan konferenssi, Musholm, Tanska
18.5. Malike Meets Kenguru 
-kokeilutapahtuma (K, L, N) Vihti
18.5. Likkojen Lenkki (E, K, L, N) Tampere
18.5. VAU:n ylimääräinen liittokokous, 
Helsinki
20.5. Erityisgolfin E-Tour -kiertueen  
1. osakilpailu (E, K, L, N) Nordcenter Golf, 
Raasepori
21.–27.5. Sähköpyörätuolijalkapallon 
Nations Cup (L) Pajulahti
22.5. II Boccian Energia-kilpailut (pari)  
(E, K, L, N) Harjavalta
23.–26.5. Maalipallon Vytautas the Great 
Vilnius Lions Goalball Club Cup -turnaus (N) 
Vilna, Liettua
24.–26.5. Tenniksen Special Olympics 
-valmennusleiri (K) Kisakallio, Lohja

25.–26.5. Vammaissulkapallon SM-kilpailut 
(L) Mikkeli
26.5. Special Olympics 
-kouluratsastuskilpailut (K) Helsinki
30.5.–2.6. Open European Special Needs 
Judo Games (K) Lindesberg, Ruotsi
30.5.–2.6. Maalipallon Malmö Lady and Men 
Intercup -turnaus (N) Malmö, Ruotsi

Kesäkuu
1.–2.6. Elinsiirron saaneiden liikunta- ja 
valmennusleiri (E) Tampere
5.–10.6. Boccian Regional Open -kilpailu (L) 
Olbia, Italia
9.6. Erityisryhmien jalkapallon SM-sarjan 
1. osaturnaus (K, L) Helsinki
14.6. Erityisgolfin E-Tour -kiertueen 2. 
osakilpailu (E, K, L, N) Tarina Golf, Siilinjärvi
19.6. Boccian TUL:n 
100-vuotisjuhlakilpailut (pari) (E, K, L, N) 
Harjavalta
25.–30.6. European Para Youth Games 2019 
(K, L, N) Pajulahti
27.–30.6. Sähköpyörätuolisalibandyn 
ParaGamesBreda-turnaus (L) Breda, Hollanti
28.6.–10.7. Maalipallon 
paralympiakarsintaturnaus (N)  
Fort Wayne, Yhdysvallat

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

LEIRIKUTSUT

JALKAPALLON SPECIAL OLYMPICS  
-VALMENNUSLEIRI
Tervetuloa kehitysvammaisten Special Olympics -jalkapallon val-
mennusleirille Nastolan Liikuntakeskus Pajulahteen 3.–5. touko-
kuuta 2019. Leiri on avoin kaikille kehitysvammaisille urheilijoille 
sekä vammattomille Unified-partneripelaajille (ikäsuositus yli 13 
v). Leirillä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, tar-
vittaessa mukana voi olla oma avustaja.
Hinta: 150 euroa/hlö (laskutetaan leirin jälkeen, sisältää majoi-
tuksen, ruokailut, ohjauksen ja vakuutuksen). Huoltajien/avustaji-
en hinta on myös 150 euroa.

Ilmoittautumiset leirille 12.4. mennessä sähköisellä ilmoittautu-
mislomakkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa ta-
pahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> Jalkapallo)
Lisätiedot: VAU, Elina Ahtiainen, elina.ahtiainen@vammaisurhei-
lu.fi, puh. 045 139 7373. 

TENNIKSEN SPECIAL OLYMPICS  
-VALMENNUSLEIRI
Tenniksen Special Olympics -valmennusleiri järjestetään 24.–26. 
toukokuuta 2019 Lohjalla, Kisakallion Urheiluopistolla.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: valmentaja Roger Nyberg, 
roger.nyberg@tennishedman.fi


