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Asia on tärkeämpi 
kuin järjestö
Tätä lehteä lukiessani ja taaksepäin katsoessani huomaan, että vammaisurhei-
lun ja -liikunnan historiasta löytyy lukuisia uudistuksia ja muutoksia – ja uudista-
jia ja muuttajia. Tienraivaajat ovat olleet esimerkkejä ja avanneet ovia muille toi-
mijoille. Muutoksen tekijät ovat halunneet uudistaa toimintatapoja ja rakenteita. 
Asenteiden muuttajat ovat näyttäneet, että mekin osaamme ja pystymme. Vai-
kuttajat ovat tehneet pitkäjänteistä työtä. Uudistajat ovat tunteet taustat, mutta 
ovat tarttuneet hetkeen ja tehneet rohkeita ratkaisuja. 

Vammaisurheilun parissa tiedetään, että valmiita vastauksia ei ole. Pitää olla 
luova ja rohkea. Onnistumisiin päästään yritysten ja epäonnistumisten kautta. 
Tällaisessa kulttuurissa on turvallista toimia. Meidän kulttuurissamme on uudis-
tettu ja kehitetty, jotta olisimme parempia ja toiminta menisi eteenpäin, ei siksi, 
että on ollut viimeinen hetki tehdä muutoksia. 

Keväällä 2012 työstettiin VAU:n visiota ja strategiaa. Visio kiteytyi sanoihin ”elin-
voimainen vammaisurheilu ja -liikunta – yhdessä ja erikseen”. Kun visiota kirjoi-
tettiin, pohdittiin, lisätäänkö ”VAU” vammaisurheilun ja -liikunnan perään. Ei li-
sätty. Keväällä 2012 liittokokous totesi tärkeämmäksi asian kuin järjestön. 

Tätä kirjoitettaessa VAU ja Suomen Paralympiakomitea ovat pitäneet historian kir-
joihin jäävät ylimääräiset kokoukset. VAU:n ylimääräisessä liittokokouksessa hyväk-
syttiin uudet säännöt ja nimen muutos Suomen Paralympiakomiteaksi 1.1.2020 al-
kaen. Paralympiakomitean kokouksessa tehtiin ensimmäinen päätös yhdistyksen 
toiminnan purkamisesta ja toinen kokous saman aiheen osalta pidetään syksyllä. 

Nykyisessä muuttuvassa maailmassa valtakunnallisten toimijoiden rooli vaikuttaji-
na ja edunvalvojina on kasvanut. Jatkossa meidän pitää olla entistä enemmän itse 
esillä ja perustelemassa vammaisurheilun ja -liikunnan merkitystä ja toiminnan 
edellytyksiä. Uusi Paralympiakomitea on nykyisiä järjestöjä vahvempi vaikuttaja. 

Yksikään järjestö ei kuitenkaan onnistu yksin. Järjestö on yhtä vahva ja toimiva 
kun sen toiminnassa mukana olevat ihmiset. Parhaimmillaan järjestö on kuin 
joukkue, jolla on yhteinen tavoite. Tänä keväänä suomalaiset jääkiekkofanit pää-
sivät tuulettamaan maailmanmestaruuden kunniaksi. Menestyksen taustalta 
löytyvät neljä valmentaja Jukka Jaloselle tärkeää asiaa: luottamus, yhteistyö, ar-
vostus ja ihmisyys. Näistä voimme jokainen ammentaa omaan työhömme ja toi-
mintaamme. Näillä eväillä voimme yhdessä onnistua. 

Kiitokset jokaiselle tienraivaajalle. Ilman teitä emme olisi tässä. 

Aurinkoista ja liikunnallista kesää toivottaen

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Miten tähän on tultu?

Teema

Ensimmäinen 
paralympiamitalisti
Lempääläläisellä Tauno Valkamalla (8.10.1923–11.1.2001) on pysyvä paikka 
suomalaisessa urheiluhistoriassa. Hänestä tuli ensimmäinen suomalainen 
paralympiamitalisti – ja samalla heti kultamitalisti – vuonna 1960 Roomassa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO, SOTAVAMMAISURHEILU 1945–1975 -TEOS

R
ooman kisat olivat ensim-
mäiset viralliset paralym-
pialaiset. Suomesta kisoi-
hin lähti kolme urheilijaa: 
jurvalainen Niilo Riihi-

luoma, töysäläinen Matti Hakojärvi 
ja Valkama.

Valkama osallistui Rooman kisoissa 
5-otteluun, keihäänheittoon (sekä tark-
kuus- että pituusheittoon), jousiammun-
taan ja uintiin, josta hän myös saavutti 
kultamitalinsa. Valkama ui 50 metrin va-
paauinnin mestariksi yli kuuden sekun-
nin erolla Yhdysvaltain Dick Maduroon 
selkäydinvammaisten luokassa.

Radiomies
Valkama joutui täysi-ikäistyttyään rinta-
malle jatkosotaan. Vuonna 1943 hän sai 
Karjalassa selkärankaansa kranaatinsir-
paleen, joka aiheutti selkäydinvamman.

Sotainvalidien kuntoutuskeskukses-
sa Kaunialassa Valkama kouluttautui 
radioasentajaksi. Hän työskenteli Lem-
päälässä radiohuoltajana, kunnes uu-
dempaa teknologiaa edustavat tran-
sistoriradiot syrjäyttivät Valkamalle 
tutut putkiradiot 1960-luvun kuluessa.

Putkiradiot olivat osaltaan myös 
Valkaman urheilumenestyksen salai-
suus. Osia isokokoisiin radiolaitteisiin 
täytyi hakea Tampereelta, jonne oli 
Sääksjärven Uudessa-Euroopassa si-
jainneelta rintamamiestalolta matkaa 
kymmenen kilometriä. Valkama kul-
ki matkan kolmipyöräisellä, jonka pol-

Tauno ja Siiri Valkama vuonna Sotainvali-
di-lehdessä 9/1974 julkaistussa kuvassa.

Tauno Valkama Rooman paralympialais-
ten keilanheitossa vuonna 1960.

kimet olivat eturenkaan yhteydessä. 
Hän veivasi pyörää käsillään, mikä oli 
omiaan kasvattamaan käsivoimia.

Järven rannalla kasvaneelle Val-
kamalle vesi oli läheinen elementti. 
Hän tapasi kelata itsensä laiturin nok-
kaan ja heijata itsensä muitta mutkit-
ta veteen. Rooman paralympialaisis-
sa Valkama sai huomata, että muut 
selkäydinvammaiset uimarit autettiin 
kahden avustajan turvin altaaseen.



7

Teema
”toisissa olympialaisissa” – olivat Val-
kaman saavutukset kotiseudulla Lem-
päälässä kanssaihmisten korkealle 
arvostamia. Paralympiamenestyksen 
jälkeen jopa Tampereen hiippakun-
nan piispa E.G. Gulin vieraili Uudessa-
Euroopassa Valkamien kotona.

– Se oli aikamoinen tapahtuma mei-
dän kotiseudulla, että piispa tulee käy-
mään jonkun kotona. Muistan, että 
se aiheutti kateuttakin, muistelee Jyr-
ki Majakulma, joka oli 8-vuotias Valka-
man voittaessa paralympiakultamita-
linsa Roomassa.

Valkama edusti Suomea paralympia-
laisissa kaikkiaan kolmesti – Rooman 
jälkeen vuoden 1972 kisoissa Saksan 
Heidelbergissä ja vuoden 1976 kisoissa 
Kanadan Torontossa. Torontosta hän 
saavutti paralympiahopeaa jousiam-
munnan joukkuekilpailusta yhdessä 
Hugo Illin ja Veikko Puputin kanssa.

Tauno Valkaman monipuolinen kiin-

Suomen ensimmäinen paralympiajoukkue Roomassa 1960 vasemmalta lukien: Tauno Valkama, Niilo Riihiluoma, 
joukkueenjohtaja Harri Kivikoski, huoltaja Heikki Virtanen ja Matti Hakojärvi.

nostus urheiluun oli pitkälti peruja hä-
nen ajastaan Kauniaisissa sijainneessa 
Kaunialan sotavammasairaalassa, jos-
sa oli mahdollista kokeilla ja harras-
taa useita eri lajeja. Uinnin, yleisurhei-
lun ja jousiammunnan lisäksi Valkama 
harjaantui myös erinomaiseksi sha-
kinpelaajaksi.

Valkama oli sota- ja urheilusankari, 
mutta suurta sankaruutta hän osoit-
ti vaimonsa Siirin kanssa myös arjes-
saan. Harjavallasta lähtöisin oleva Jyrki 
Majakulma oli ollut ”päivähoidossa” Val-
kamoilla Sääksjärvellä jo 2,5-vuotiaasta 
lähtien. Hänen äitinsä kuoltua Majakul-
ma muutti 4-vuotiaana Uuteen-Euroop-
paan vakituiseksi kasvattipojaksi. 

Päivähoitolapsia oli Taunon ja Siirin 
luona paljon muitakin ja 1960-luvulla 
Valkamat adoptoivat pienen Kirsi-ty-
tön. Lapset pitivät ”Tanelista” paljon ja 
kiipesivät mieluusti pyörätuolissa istu-
neen miehen syliin..

Valkama ei avustajia tarvinnut, vaan 
heilautti itsensä veteen, kuten aina en-
nenkin.

– Siellä ihmiset kauhistelivat, että 
nytkö se hukkuu. No ei hukkunut, vaan 
voitti, naurahtaa Tauno ja Siiri Valka-
man ottopoika Jyrki Majakulma.

Urheilijoiden luokittelu ei vielä para-
lympialiikkeen alkuaikoina ollut ihan 
viimeisen päälle. Valkaman luokka oli 
suunnattu selkäydinvammaisille urhei-
lijoille, joilla ei ollut toimintakykyä ja-
loissaan. Silti altaassa osa kilpakump-
paneista potki jaloillaan ja illanvietossa 
kisan jälkeen Valkamaa tultiin onnitte-
lemaan ihan sumeilematta kävellen.

Kasvatusisä
Vaikka paralympialaisista ei vielä tuo-
hon aikaan suuremmin suomalaisis-
sa tiedotusvälineissä uutisoitu – Hel-
singin Sanomat sentään kertoi Tauno 
Valkaman voittaneen kultaa Rooman 
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Vammaisurheilijat 
rotusortoboikotin 
keihäänkärkenä

Yksi viime vuosisadan loppupuoliskon synkistä
maailmanpoliittisista juonteista oli Etelä-Afrikan harjoittama

apartheid eli rotuerottelupolitiikka (1948–1991).
Apartheid oli valtiollistettua rotusortoa, joka asetti valkoiset, 

eurooppalaistaustaiset eteläafrikkalaiset ylivertaiseen asemaan
mustiin ja muihin väestöryhmiin verrattuna.

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

Pekka Hätinen (vas.) oli yksi Suomen joukkueen urheilijoista Toronton paralympialaisissa 1976. Vielä näihin kisoihin 
Suomi sai osallistua, vaikka Etelä-Afrikka oli mukana. Hätinen voitti pöytätenniksen kaksinpelissä pronssia ja 
nelinpelissä hopeaa yhdessä Matti Launosen kanssa.
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Stoke Mandevillen legendaarisista porteista ei suomalaisurheilijoita 1970-luvun loppupuoliskolla kulkenut Etelä-Afrikka -boikotin vuoksi.

V
ielä vuoden 1960 Roo-
man olympialaisiin Ete-
lä-Afrikan annettiin osal-
listua apartheid-politiikan 
mukaisesti pelkästään val-

koisista urheilijoista koostuvalla jouk-
kueellaan. Tokion olympialaisiin 1964 
mennessä Kansainvälinen Olympiako-
mitea (KOK) oli kuitenkin saanut tar-
peekseen ja sulki rasistista politiikkaan-
sa jatkaneen Etelä-Afrikan kisoista.

Erikoista oli, että samana vuonna 
1964 Etelä-Afrikka osallistui ensim-
mäistä kertaa paralympialaisiin. Tä-

män jääminen huomiotta kansainvä-
liseltä yhteisöltä kertoo kenties jotain 
paralympialiikkeen asemasta tuohon 
maailmanaikaan.

Näin tilanne jatkui pitkälle 1970-luvun 
puolelle. Etelä-Afrikka suljettiin järjestel-
mällisesti pois kansainvälisestä urhei-
lusta, paitsi vammaisurheilusta, jossa 
maa sai osallistua niin paralympialaisiin 
kuin paralympialaisten välivuosina jär-
jestettyihin Stoke Mandevillen kisoihin.

Vuoden 1976 Toronton kesäpara-
lympialaisten jälkeen Suomen val-
tiovalta heräsi tilanteeseen. Keväällä 

1977 opetusministeriöstä tiedusteltiin 
kirjeitse paralympiajoukkueen kisoihin 
lähettämisestä vastanneelta Suomen 
Invalidien Urheiluliitolta (SIU), mik-
si Suomi oli ollut mukana Torontossa, 
vaikka myös Etelä-Afrikka oli osallistu-
nut kisoihin. Suomen hallituksen linja 
kanssakäymiseen vuonna 1974 YK:sta 
erotetun Etelä-Afrikan kanssa oli eh-
dottoman kielteinen. SIU:sta vedottiin 
siihen, että Etelä-Afrikka oli lähettänyt 
kisoihin joukkueen, jota ei ollut valittu 
rotupolitiikan mukaisesti.

– Joukkueessa oli mukana mustia ja 
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valkoisia urheilijoita. Yritimme esittää 
sen lieventävänä asianhaarana, muis-
telee silloinen SIU:n toiminnanjohtaja 
Pertti Pousi.

Ei auttanut, opetusministeriö evä-
si tukensa SIU:lle vuoden 1977 Sto-
ke Mandevillen kisoihin osallistumi-
seen, jos Etelä-Afrikka olisi mukana. 
Sama linja jatkui myös tulevina vuosi-
na ja suomalaisilta vammaisurheilijoil-
ta jäivät väliin kolmet peräkkäiset Sto-
ke Mandevillen kisat.

– Stoke Mandevillen kisat olivat iso 
tapahtuma. Silloin ei vielä ollut niin 
paljon vammaisurheilun kansainväli-
siä kilpailumahdollisuuksia, joten se 
oli iso kolaus, Pousi toteaa.

Yksinäinen boikotoija
Kansainvälisissä vammaisurheilupii-
reissä Suomi ei boikotistaan saanut 
sympatiaa, päinvastoin.

– Muistan olleeni International Sto-
ke Mandeville Games Federationin 
(ISMGF) kokouksessa ja otin puheen-
vuoron – silloin aika nuorena poika-
na vielä. Kerroin Suomen hallituksen 
kannan olevan, että Suomi ei voi osal-
listua kisoihin, joissa Etelä-Afrikka on 
mukana, ja meidän täytyy sitä kantaa 
noudattaa, kertoo SIU:ssa pitkään niin 
työ- kuin luottamustehtävissä ollut pa-
ralympiamitalisti Pekka Hätinen.

– Kun kokous loppui, jengi ryntäsi 
minun luokseni, kaikki eteläafrikkalai-
set etunenässä. ISMGF oli hyvin Etelä-
Afrikka -myönteinen. He eivät pitäneet 
Etelä-Afrikan osallistumista minään 
ongelmana, Hätinen jatkaa.

Tämä tulee ilmi myös kirjeessä, jon-
ka ISMGF lähetti SIU:lle sen jälkeen, 
kun Pousi oli ensimmäisen kerran il-
moittanut, ettei Suomi voisi osallistua 
Stoke Mandevillen kisoihin.

– Voimme olla hyvin ylpeitä, että juu-
ri meidän vammaisurheiluorganisaati-
omme Etelä-Afrikassa, meidän täydel-
lä kansainvälisellä tuellamme, rikkoi 
apartheidin raja-aidan ja lähetti jouk-
kueen, joka on kaikilla tasoilla täysin 
integroitu (lue: mukana on mustia, vä-
rillisiä ja valkoisia), kirjoitti ISMGF:n 
pääsihteeri Joan Scruton Pousille.

Myöskään muissa pohjoismaissa ei 
eteläafrikkalaisten vammaisurheilijoi-
den kanssa kilpailemista problematisoi-
tu. Suomi jäi boikotteineen täysin yksin, 
mikä aiheutti turhautumista etenkin ur-
heilijoiden keskuudessa, kuten Voitto 
Korhonen kirjoitti Käsivoimin-lehden 
pääkirjoituksessa toukokuussa 1979:

– Miksi Suomi estää osallistumisem-
me kieltäytymällä antamasta mat-
karahaa moisiin kilpailuihin, joissa 
Etelä-Afrikkakin kansainvälisten vam-
maisurheilusääntöjen mukaan saa 
olla mukana? Päällimmäinen perus-
te valtion urheiluneuvoston päätök-
sille lienee se, että kerran muillekaan 
urheilijoille ei anneta rahaa sellaisiin 
kilpailuihin, joissa rotusorrostaan tun-
nettu Etelä-Afrikka on mukana, niin ei 
sitten meillekään. Kuvitellaan ilmeises-
ti, että Suomi 10–20 vammaisellaan saa 
rotusorron Etelä-Arikassa loppumaan.

Portit Arnhemiin aukesivat
Uhkakuvana oli, että Suomi joutuisi 
jäämään pois vuonna 1980 Hollannin 
Arnhemissa järjestettävistä kesäpara-
lympialaisista. Se olikin hyvin lähellä 
toteutumista, mutta lopulta portit ki-
soihin suomalaisurheilijoille aukesi-
vat samalla kun ne eteläafrikkalaisilta 
sulkeutuivat. Tuskin Suomen boiko-
tilla asiaan suurempaa vaikutusta oli, 
mutta voi sanoa Suomen kulkeneen 

Eero Mäki heitti kiekkoa Stoke Mande-
villen kisoissa vuonna 1974. Vielä 1975 
Suomi pääsi mukaan, mutta sen jälkeen 
opetusministeriö avasi tukihanat vasta 
1980-luvun puolella.

eturintamassa vammaisurheilupuo-
len apartheid-boikotissa, sillä seuraa-
van kerran Etelä-Afrikka sai osallistua 
paralympialaisiin vasta vuonna 1992 
maan sortohallinnon kaaduttua.

– Oli kyllä melko lähellä, että olisim-
me joutuneet jäämään Arnhemista 
pois. Minut oli palkattu SIU:hun val-
mistelemaan kisamatkaa, mutta ei 
pyöriä uskallettu laittaa täydellä te-
holla pyörimään, jos sitten ei olisikaan 
päästy mukaan, Pekka Hätinen toteaa.

– Minulla oli Hollannista yksi tuttu 
kaveri, jonka kanssa olin sopinut, että 
hän soittaa minulle heti, kun Hollannin 
hallitus on tehnyt päätöksen, hyväk-
syykö se Etelä-Afrikan osallistumista 
kisoihin. Myöhään eräänä iltana pu-
helin sitten soi. Hollanti oli päättänyt 
evätä Etelä-Afrikan osallistumisen, ja 
me saimme kisavalmistelut heti kun-
nolla käyntiin. Luulen, että Hollannin 
hallitukselle tuli aika kovaa kansainvä-
listä painetta Etelä-Afrikan pois sulke-
miseen, sillä lähes kaikkialta muualta 
heidät oli jo suljettu, Hätinen jatkaa.

Melkoinen mitalisaalis olisi jäänyt 
Suomelta saavuttamatta, jos Arnhe-
min kisat olisivat jääneet väliin. Para-
lympiajoukkue palasi Suomeen 39 mi-
talin kanssa (7 kultaa, 19 hopeaa, 13 
pronssia). 1980-luvulla suomalaiset 
pääsivät myös takaisin mukaan Stoke 
Mandevillen kisoihin..
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Matti Launonen menehtyi maaliskuussa. Hän kaatui pyö-
rätuolilla talvikodissaan Floridassa. Hän joutui sairaalahoi-
toon, mutta ei enää toipunut saamistaan vammoista. Matti 
olisi toukokuussa täyttänyt 75 vuotta.

Matti vammautui lukioikäisenä auto-onnettomuudessa, 
josta seurauksena oli vaikea selkäydinvamma, tetraplegia 
ja liikkumistavaksi loppuelämän ajaksi tuli pyörätuoli. Ma-
tin kotikaupungissa Kuopiossa ei 1960-luvun lopulla vai-
keavammaiselle pyörätuolinkäyttäjälle ollut paljon urhei-
lumahdollisuuksia tarjolla. Matti kertoi päässeensä kerran 
sopeutumisvalmennuskurssilla kokeilemaan pöytätennis-
tä. Siitä alkoi yli viisi vuosikymmentä kestänyt kilpailu-ura.

Matti Launonen on maamme menestyneimpiä paraur-
heilijoita. Ei ehkä paralympialaisten kultamitalien määräs-
sä, mutta kokonaisuudessa. Hän aloitti uransa vuonna 1971 
moneen lajiin osallistuvana urheilijana, mutta vuoden 1972 
Heidelbergin paralympialaisista alkaen lajiksi valikoitui pöy-
tätennis. Matti oli MM-, EM- ja paralympiatasolla mitalisijoil-
la viiden vuosikymmenen ajalla. Pöytätenniksestä saavutet-
tujen mitalien määrä on huikea, MM- kilpailuista 44 mitalia, 
paralympialaisista 10 (2 kultaa, 4 hopeaa, 4 pronssia). Pöy-

In memoriam: 

Matti Launonen
1944–2019
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tätennis oli Matin elämäntapa ja tärkein harrastus.
Savolaisena supliikkimiehenä Matti haastoi lukematto-

mia jalankulkijoita ottamaan muutamaan erän kanssaan. 
Hämmästys oli suuri, kun mies istui pyörätuolissa, maila si-
dottiin ideal-siteellä käteen ja Matti voitti erät suvereenisti. 

Kohtasimme Matin kanssa 1970–80-luvuilla monet kerrat 
SM-kisoissa. Toisaalta pelasimme menestyksekkäästi yhdes-
sä joukkuepelissä maailmalla. Matin ensimmäinen paralym-
piamitali oli hopea joukkuepelissä allekirjoittaneen kanssa 
Toronton paralympialaisissa 1976. Vielä viime vuonna Mat-
ti oli mukana kotimaan SM-kisoissa. Viimeiseksi kilpailuksi jäi 
Floridassa pelattu ”Matin turnaus” maaliskuun alussa.

Matti oli persoona, jonka monet muistavat, niin kotimaas-
sa kuin maailmalla. ”Mr. Pöytätennis” on poissa. Saavutuk-
set säilyvät historiankirjoissa todisteena lahjakkaasta huip-
pu-urheilijasta. Meillä Matin tunteneilla säilyvät puolestaan 
muistot sisukkaasta ja sosiaalisesta Kuopion pojasta.

PEKKA HÄTINEN 
SUOMEN VAMMAISURHEILU JA -LIIKUNTA VAU RY, 
KUNNIAPUHEENJOHTAJA
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Muistio, joka mullisti 
suomalaisen 

erityisliikunnan
Ennen vuotta 1980, jolloin tuli voimaan ensimmäinen liikuntalaki, 

suomalainen urheilu ja liikunta oli hieman kärjistetysti hyvin kilpa- ja huippu-
urheilupainotteista ja pitkälti kahden suuren kattojärjestön – Suomen 

Valtakunnan Urheiluliiton (SVUL) ja Työväen Urheiluliiton (TUL) – sanelemaa.
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LAURI JAAKKOLA, MIRVA LAPPALAISEN KOTIALBUMI, SIU:N ARKISTO

Kari Koivumäki vammaisurheilun juhlaseminaarissa vuonna 2014.
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Kun 27-vuotias Mirva Lappalainen 
aloitti maaliskuussa 1984 Lappeen-
rannan kaupungin erityisliikunnan-
ohjaajana, hän oli yksi ensimmäisis-
tä tuon työnimikkeen kantajista koko 
Suomessa. Nyt, 35 vuotta myöhem-
min hän on viimeinen mohikaani, ai-
noa yhä virassaan jatkava erityislii-
kunnanohjaaja, joka on aloittanut 
työnsä heti nimikkeen synnyn jälkeen.

Lappalaisellakin eläkepäivät odot-
tavat jo kulman takana, työt päätty-
vät virallisesti 1.2.2020. Hän on pääs-
syt näkemään ja kokemaan alan 
murroksen ja merkityksen kasvun.

Lääkintävoimistelijan (nykyinen fy-
sioterapeutti) opinnot suorittanut ja 
liikunnanohjauskurssin käynyt Lap-
palainen oli ehtinyt työskennellä 
muutaman vuoden Lappeenrannan 
kaupungin palveluksessa terveys-
keskuksen ja fysikaalisen hoitolai-
toksen puolella ennen aloittamis-
taan erityisliikunnanohjaajana.

Uuteen työhön ei ollut olemassa 
valmista mallia, mutta Lappalaisella 
oli erinomainen mentori, Lappeen-
rannan sairaanhoito-oppilaitoksen 
opettaja Kaisu Laasonen, joka on 
ollut monella tapaa kehittämässä 
suomalaista erityisliikuntaa.

– Ennen aloittamistani Kaisu oli 
tehnyt Lappeenrannan liikuntalau-
takunnalle taustaselvityksen ja toi-
menpide-ehdotuksia erityisryhmien 
liikunnan järjestämiseen. Näitä toi-
menpide-ehdotuksia sitten lähdettiin 
toteuttamaan, Lappalainen sanoo.

Vuodesta 1984 alkaen Lappeen-
rannan kaupungilla oli erityislii-
kunnan kehittämistyöryhmä, jossa 
Laasonen toimi puheenjohtajana. 
Lappalainen muistelee, että työryh-
mä pääsi vaikuttamaan merkittäväs-
ti mm. Lauritsalan uimahallin esteet-
tömyysasioihin.

Tekninen kehitys on vaikuttanut 
valtavasti erityisliikunnanohjaajan 
työhön, Lappalainen korostaa. Tie-
dottaminen, apuvälineet ja saata-
villa olevan tiedon määrä ovat kaik-
ki mullistuneet 35 vuoden aikana. 
Se on tietysti parantanut toimintaa 
monilta osin, mutta tehnyt asiois-
ta myös monimutkaisempia ja hek-
tisempiä, kun vertaa 1980-luvun kir-
joituskonevuosiin.

Vammaisille, pitkäaikaissairaille ja 
ikääntyneille järjestettävän liikun-
nan määrä on kasvanut voimakkaas-
ti resurssien lisääntyessä.

– Nyt meillä on kaupungilla neljä 

liikunnanohjaajaa, joista osa ohjaa 
myös erityisliikuntaa, ja uimavalvo-
ja-liikunnanohjaajat ohjaavat joitain 
erityisliikuntaryhmiä. Yhdistykset ja 
liikuntaseurat järjestävät myös pal-
jon toimintaa ja kaupunki tukee nii-
tä taloudellisesti erityisliikunta-avus-
tuksin, Lappalainen sanoo.

– Tyytyväiset asiakkaat ja mukavat 
työkaverit ovat tehneet työvuotista 
antoisia ja 35 vuotta on mennyt us-
komattoman nopeasti, hän jatkaa.

Ensimmäisen aallon viimeinen

Mirva Lappalainen.

M
uu yhteiskunta ympä-
rillä yhdenvertaistui 
ja tasa-arvoistui kiih-
tyvää vauhtia 1960-lu-
vulla käynnistyneen 

murroksen seurauksena, ja opetusmi-
nisteriössä havahduttiin, että urheilun 
ja liikunnankin on lähdettävä tähän 
kelkkaan mukaan.

Opetusministeri Marjatta Väänä-
nen asetti 70-luvun puolivälissä liikun-
talakikomitean, jota johti Paavo Pek-
kanen. Komitea koostui urheilun ja 
liikunnan alan vahvoista vaikuttajista 
ja asiantuntijoista. Se työskenteli 3,5 
vuotta ja lopputulemana oli liikunta-
laki, joka teki muun muassa kuntien 
liikuntatoimesta lakisääteisen. Suo-
malaisiin kuntiin syntyi valtava määrä 
uusia liikunta-alan virkoja. Liikuntatoi-
menjohtajia, liikuntasihteereitä ja lii-
kunnanohjaajia palkattiin.

Erityisryhmien liikunnasta historialli-
nen liikuntalaki ei kuitenkaan mainitse 
sanallakaan. Mutta…

– Liikuntalakikomiteassa tehtiin eh-
dotus, että erityisryhmien liikunnas-
ta pitää tehdä oma erillinen komitea-
työ. Eli liikuntalakikomitean jäsenet 
myönsivät tietämättömyytensä, mikä 
oli rehellisyyden osoitus, toteaa pitkän 
uran opetusministeriön erityisliikun-
nan suunnittelijana tehnyt Kari Koi-
vumäki.

Liikuntalakikomitean tehdessä 70-lu-
vun lopulla työtään Koivumäki oli itse 
töissä Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) 
kuntaprojektissa, jossa kehitettiin pi-
lottikuntien Jyväskylän, Hyvinkään ja 
Mäntsälän erityisliikuntaa. Siitä val-
mistunut raportti toimi osaltaan poh-
jana työlle, joka alkoi liikuntalain tul-
tua voimaan vuonna 1980.

Erityisryhmien liikuntatoimikunta 

työskenteli 1,5 vuotta ja siitä valmis-
tunut mietintö luovutettiin ministe-
ri Kalevi Kivistölle syksyllä 1981. Sitä 
mietintöä voi hyvällä syyllä pitää suo-
malaisen vammaisurheilun ja erityislii-
kunnan historian merkityksellisimpä-
nä julkaisuna.

– Kun sitä lukee näin jälkikäteen, niin 
ihmettelee, että mitenkäs nämä kaikki 
asiat on sanottu jo täällä. Ehkä ainoa 
asia, josta siellä ei vielä hirveästi pu-
huttu, on integraatio ja inkluusio, Koi-
vumäki sanoo.

– Toimikunnan suurin yksittäinen 
innovaatio oli erityisliikunnanohjaa-
jan ammattikunnan luominen. Malli-
na käytettiin Jyväskylän yliopiston Ulla 
Lahtisen ja Eino Heikkisen sekä mi-
nun ideoimana kouluista tuttua opet-
taja-erityisopettaja -järjestelmää. Eli 
kun on liikunnanohjaajia, niin heidän 
lisäkseen on erikoistuneita henkilöitä, 
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joiden toimenkuva liittyy pelkästään 
tiettyihin väestönryhmiin, hän jatkaa.

Syksyllä 1981 valmistuneessa mie-
tinnössä lanseerattu erityisliikunnan-
ohjaajan virka lisättiin vuonna 1983 
hyväksyttyyn liikuntalain uuteen ver-
sioon ja vuodesta 1984 lähtien eri-
tyisliikunnanohjaajia ryhdyttiin palk-
kaamaan ympäri Suomea: Tampere, 
Espoo, Vantaa, Oulu, Pori, Kuopio, Jy-
väskylä, Vaasa…

– Virkoja syntyi aikamoista vauhtia, 
6–7 vuodessa tuli 82 virkaa. Meillä oli 
kokonaan uusi ammattiryhmä, joka 
teki töitä paikallisesti vammais-, kan-
santerveys- ja eläkeläisjärjestöjen lii-
kunnan eteenpäinviemiseksi, Koivu-
mäki sanoo.

Jyväskylän yliopiston liikuntatie-
teellisen tiedekunnan ja suomalais-
ten urheiluopistojen merkitys kasvoi 
liikuntalain synnyttämien uusien vir-
kanimikkeiden myötä merkittävästi, 
koska tarvittiin valtava määrä uusia lii-
kunnan ammattilaisia. Täytyi kehittää 
opiskelupolku myös erityisliikuntaan 
erikoistuville.

– Se lähti viikon ja kahden viikon 
mittaisista erityisliikunnan kursseis-
ta Jyväskylässä ja urheiluopistoissa ja 
lopulta päästiin tilanteeseen, että ha-
lutessaan ammattikorkeakoulun 3,5 
vuoden liikunnanohjaajaopinnoista 
on voinut keskittyä vuoden pelkästään 
erityisliikuntaan. Jyväskylän yliopisto 
ja urheiluopistoista erityisesti Pajulah-
ti johtivat tätä koulutusmuutosta, Koi-
vumäki kertaa.

Liikuntalaki ja sen mukanaan tuo-
mat muutokset suomalaisen liikunnan 
organisointiin osuivat täydelliseen 
ajankohtaan, juuri kun 1980-luvun 
kova taloudellinen nousukausi oli al-
kamassa. Tätä ei Koivumäen mukaan 
voi liikaa korostaa.

– Ensin tuli laki ja sitten tulivat rahat 
perässä. Sattui sellainen vuosikym-
men, jolloin kaikki sai mitä pyysi, Koi-
vumäki sanoo.

Kuntiin perustetut uudet virat olivat 
vain osa taloudellisen kehityksen ai-
kaansaamaa muutosta. Kunnille tuli 
jaettavaksi tukirahaa seuroille ja yh-
distyksille. Vammaisurheilujärjestöt 

– pääasiassa Suomen Invalidien Ur-
heiluliitto ja Näkövammaisten Keskus-
liiton liikuntatoimi – saivat lisää tukea 
ja pystyivät palkkaamaan uusia työn-
tekijöitä. 

Suomalaisen paralympiaurheilun 
eläviin legendoihin kuuluva Veikko 
Puputti teki töitä vammaisten henki-
löiden asioiden eteen Valtion urhei-
luneuvostossa (vuodesta 1991 eteen-
päin Valtion liikuntaneuvosto).

– Veksi (Puputti) oli Valtion urhei-
luneuvostossa yksi 13:sta jäsenes-
tä, mutta hänellä oli kovat tutkinnot 
ja meriitit. Hän oli erittäin painavasa-
nainen henkilö ja ollut ihan ratkaisevia 
henkilöitä suomalaisen urheilukult-
tuurin sisäisessä asennemuutoksessa, 
Koivumäki kiittelee.

Nousukausi ei jatkunut loputtomiin, 
mutta 1990-luvun lama ei silti romut-
tanut erityisliikunnan saavuttamaa 
asemaa. Vain pari erityisliikunnanoh-
jaajan virkaa lakkautettiin ja nekin pe-
rustettiin myöhemmin uudestaan. Jär-
jestöjen rahoituksen kasvu pysähtyi, 
mutta ei kääntynyt laskuun..

Kari Koivumäki Suomen paralympiajoukkueen joukkueenjohtajana vuonna 1984.
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TEIJO PYYKKÖNEN on eläkkeellä oleva

Liikuntatieteellisen Seuran tutkimus- ja julkaisupäällikkö.

Lastenkirjat paljastavat 
enemmän kuin liikuntalinjaukset

V
ammaisurheilun ja -liikunnan vaiheet avau-
tuvat lukemalla lastenkirjallisuutta. Lapsille 
suunnatut tarinat on kirjoitettu mutkattomasti, 
jolloin ne auttamatta paljastavat aikuisten ajat-
telumallit vammaisuudesta. 

Vammaisuuden rakentumista lastenkirjallisuudessa tutki-
nut Anna Nyqvist (2010) osoittaa kuinka 1970-luvulle asti 
vammaisuuden fyysinen ulottuvuus määritti sitä, mitä yk-
silöstä myöhemmin tarinassa sanotaan. ”Oli kysymys van-
himmasta lapsesta, jota sanottiin rammaksi. Hänen oikea ni-
mensä oli Hannu.” H.C. Andersenin tarinassa kyvyttömyys 
kävellä ja seistä tekevät Hannusta ramman. Tämä ominai-
suus määrittää Hannua niin paljon, että häntä kutsutaan 
ominaisuutensa nimellä virallisen nimensä sijaan.

Vammaisuus saa tarinoissa uuden ulottuvuuden 1970-lu-
vun jälkeen. Tarinoiden päähenkilön toimintakyvyttömyyt-
tä aletaan ilmaista vertausasetelmalla: ”Tämä kirja kertoo si-
nulle lapsista, jotka eivät voi liikkua samalla tavalla kuin muut, 
mutta käyvät silti tavallista koulua.” Vammaisen henkilön ko-
konaisvaltaisen persoonan erilaisuus syntyy siitä, että yk-
silön fyysinen toimintakyky on erilainen suhteessa muihin 
yksilöihin.  

Vasta 2000-luvun joissakin tarinoissa päästään vertausase-
telmaan, jossa ”yksilöllinen erilaisuus on samanlaisuutta 
kaikkien yksilöiden lopulta ollessa erilaisia yksilöitä”. Liikun-
tavammaisuus selviää esimerkiksi vain tarinaan sisällyte-
tystä kuvasta. 

Tarinoihin kuuluu ongelma, joka täytyy ratkaista. Kun lap-
sille suunnattuja tarinoita ohjaa tavallisuus (normaalius), 
vammaisuuden ongelmaan haetaan ratkaisua vammaisen 
yksilön normalisoinnista. Jotta vammainen ihminen kelpaa, 
hänen on tarinassa jotenkin muututtava osaksi hyväksyttä-
vää todellisuutta. 

Ainoastaan hylkäämällä normaaliuden ideologia voidaan 
rakentaa toisenlaista vammaisuuden tulkintaa, kirjoittaa 
Nyqvist. Tarinoihin istutettu ongelma voisi olla muutakin 
kuin yksilön toive olla normaali tai toimia kuten muut. Ny-
qvistin mukaan paremmin ongelmaksi sopisi sosiaalisen 
ympäristön kyvyttömyys kohdata vammaisuus. 

Lastenkirjat ovat vammattomien ihmisten tulkintoja siitä, 
mitä vammaisuuden ilmiön kuvitellaan olevan. Samoin lii-
kuntamietinnöt ja -linjaukset ovat ensisijassa vammattomi-
en tulkintoja siitä, mitä vammaisuuden ilmiön kuvitellaan 
liikunnassa olevan. 

Vammaisten ihmisten liikuntakysymyksiä on pyritty ratko-
maan hyväntahtoisilla pyrkimyksillä puoli vuosisataa. Pyrki-
mysten pitkää kaarta on hallinnut kaksi käsitystä: vammaisuus 
on ongelma, joka sijaitsee yksilössä. Toiseksi: kehittämislinjois-
ta on mahdollista päättää vammaisia juurikaan kuulematta.

Lapsille suunnattuihin tarinoihin on ilmeisesti rakentumas-
sa uudenlaista vammaisuuden tulkintaa. Jos näin on, las-
tenkirjallisuus sopii aiempaa paremmin liikuntakulttuurin 
tiennäyttäjäksi.
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Pirjo Huovinen.
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J
yväskylän ensimmäinen erityisliikunnan työntekijä 
oli Marja-Leena Rahikainen, joka oli ensimmäi-
siä alallaan koko Suomessa aloittaessaan vakinai-
sessa virassa vuonna 1984. Melko pian 1980-lu-
vun puolivälissä Rahikaisen äitiysloman sijaiseksi 

tuli Pirjo Huovinen. Rahikaisen siirryttyä äitiyslomansa jäl-
keen toiselle paikkakunnalle Huovinen vakinaistettiin Jyväs-
kylän kaupungin erityisliikunnan opettajaksi.

– Olin tehnyt jo ennen äitiysloman sijaisuutta ryhmänoh-
jauksia tuntityöläisenä. Iltatyöt sopivat silloiseen elämänti-
lanteeseeni, kun lapset olivat pieniä, Huovinen kertoo.

Forssalaislähtöinen Huovinen oli ensin opiskellut 1960-lu-
vun lopulla liikunnanohjaajaksi Vierumäen Urheiluopistol-
la ja sitten jatkanut 1970-luvulla liikuntatieteen opintoihin 
Jyväskylän yliopistoon. Vielä 70-luvulla yliopistossa ei juu-
ri erityisliikuntaa mainittu, mutta Huovinen oli kiinnostunut 
aihealueesta erityispedagogiikan opintojensa kautta.

– Minulla oli alusta asti voimakas ajatus siitä, että liikun-
nasta täytyy saada tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa. 
Etenkin työuran alkuvaiheissa sai perustella useaan kertaan, 
että liikunta todella kuuluu kaikille, Huovinen toteaa.

Hän teki vuosikausia tiivistä yhteistyötä Jyväskylän sosi-
aali- ja terveyspalveluiden puolella työskennelleen liikunta-
neuvojan Sirkka Kannaksen kanssa. Sote-puolelle kuului 
kuntouttava liikunta ja erityisliikunnan puolelle terveyttä ja 
toimintakykyä edistävä liikunta.

– Teimme töitä päivittäin, aivan käsi kädessä. Kaikki pal-
velut suunniteltiin yhdessä ja julkaistiin yhteistä erityislii-
kunnan kalenteria, Huovinen sanoo.

Kiinnostusta ulkomaita myöten
Huovinen ei itse asiassa missään vaiheessa työskennellyt 
erityisliikunnanohjaajan nimikkeellä. Ensin hän oli erityislii-

kunnan opettaja. Myöhemmässä vaiheessa työuraa nimike 
muuttui kehittämispäälliköksi.

– Täytyy antaa tunnustusta Jyväskylän valveutuneille päät-
täjille, kuten silloiselle kaupunginjohtajalle Jaakko Lovénil-
le ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Pentti Sahil-
le. Ei ollut mitään olemassa olevaa mallia erityisliikunnan 
työntekijän toimenkuvasta, mutta sitä lähdettiin ennakko-
luulottomasti luomaan. Minä sainkin lähetellä vuosien var-
rella postitse pohjia meidän mallistamme ympäri Suomea 
kuntiin, joissa oltiin perustamassa erityisliikunnanohjaajan 
vakanssia, Huovinen toteaa.

Kiinnostusta Jyväskylän malliin ei ollut pelkästään Suo-
messa, vaan ulkomaita myöten. Huovinen kertoo käyneen-
sä 12 eri maassa esittelemässä Jyväskylän erityisliikuntaa. 
Tiivis yhteistyö yliopiston kanssa avasi ovia kongresseihin 
ympäri maailmaa.

Alkuvaiheissa uraa työnkuva keskittyi enemmän siihen, 
että Huovinen ohjasi ryhmiä itse. Eikä pelkästään vain ohjan-
nut, vaan hänen täytyi hoitaa myös ohjattavien kyydit liikun-
tapaikalle ja takaisin ennen kuin vammaispalvelulaki vuonna 
1987 toi kuljetuspalvelusysteemin helpottamaan taakkaa.

– Niissä oli melkoinen säätäminen ja sai olla tarkkana. 
Kerran taksikuski vei erään henkilön ensikotiin, kun olin 
yrittänyt sanoa, että hänet viedään ”ensin kotiin”. Sen jäl-
keen siirryttiinkin taksikuskeille annettaviin kirjallisiin listoi-
hin, Huovinen hymähtää.

Senioritanssi oli lähellä Huovisen sydäntä ja sen ohjaami-
sesta on jäänyt myös vaikuttavia muistoja.

– Parhaimmillaan minun senioritanssiryhmässäni oli ker-
ralla 120 tanssijaa. Meillä oli koko iso Jyväskylän Monitoi-
mitalon sali käytettävissä ja minulla mikki, jotta ääni kuului 
kaikille. Hienosti sekin meni, vaikka ääneni kantoi Monna-
rilla varmasti kaikkien muidenkin kuin salissa tanssineiden 

Pirjo Huovinen oli 
kehittämässä Jyväskylää 
erityisliikunnan veturiksi

Jyväskylä on ollut suomalaisen erityisliikunnan edelläkävijä. Siitä iso ansio 
kuuluu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliselle tiedekunnalle, jossa alaa 
vietiin vauhdilla eteenpäin 1970-luvulta lähtien. Merkittävä roolinsa on ollut 
myös kaupungin organisoimalla erityisliikunnalla, joka tiiviissä yhteistyössä 

yliopiston kanssa on näyttänyt esimerkkiä muille kunnille siitä, miten 
vammaiset henkilöt, ikäihmiset ja työttömät työnhakijatkin saadaan liikkeelle.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: AINO PEKKARINEN
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korviin, Huovinen muistelee.
– Toinen tärkeä juttu itselleni oli vammaisten lasten ryh-

mät. Erityisesti uintiryhmiä perustettiin paljon. Teimme Ee-
valiisa Anttilan kanssa myös erityisuinnin opetusvideon, 
jota myytiin paljon joka puolelle Suomea, hän jatkaa.

Opiskelijat mahdollistavat laajan toiminnan
Yhteistyö yliopiston ja toisaalta terveydenhuollon oppi-
laitoksen (sittemmin ammattikorkeakoulun) kanssa oli 
kaupungin erityisliikunnan kehittymisen ja laajenemisen 
kannalta erittäin hedelmällistä. Kun toimintaa haluttiin ke-
hittää, pystyttiin nojaamaan yliopiston tarjoamaan tutki-
mustietoon perusteltaessa uusia tarpeita. Konkreettisin 
yhteistyön muoto oli opiskelijoista syntyvä henkilöresurssi.

– Opiskelijoista saatiin esimerkiksi henkilökohtaisia avus-
tajia, jotta pystyttiin järjestämään toimintaa vaikeavammai-
sille henkilöille, ja tietysti paljon opiskelijoita oli myös oh-
jaamassa ryhmiä, Huovinen sanoo.

– Opiskelijat saivat tästä arvokasta käytännön kokemus-
ta, joten se oli hyödyllistä yhteistyötä molemmille osapuo-
lille, hän jatkaa ja muistelee mm. erään Toni Piispanen 

-nimisen liikunnanopiskelijan käynnistäneen 90-luvulla Jy-
väskylään pyörätuolirugbyryhmän.

Yhteistyö pelasi myös paikallisten vammaisten ja pitkäai-
kaissairaiden yhdistysten kanssa. Huovisen työuran loppua 
kohden myös paikalliset urheiluseurat alkoivat ottaa yhä 
enemmän vastuuta toiminnan järjestämisestä. 

Jyväskylässä järjestetään runsaan vammaisliikunta- ja 
ikäihmisten liikuntatarjonnan ohella myös ryhmiä työttö-
mille työnhakijoille, jotta he säilyttävät mahdollisimman 
hyvän toimintakyvyn. Tämä kaikki tekee kaupungin, opis-
tojen, yhdistysten ja seurojen tarjoamasta paletista valta-
van laajan.

– Kun jäin eläkkeelle vuonna 2013, Jyväskylän erityislii-
kunnan kalenterissa oli 400 viikoittaista ryhmää. Tuollai-
seen määrään päästiin laaja-alaisen yhteistyön kautta. 
Yhteistyöverkostoon kuuluu kaupungin erityisliikunta, sosi-
aali- ja terveyspalvelut, kansalaisopisto, yliopisto, seurat ja 
yhdistykset, Huovinen selvittää.

Kiinnostus erityisliikuntaan kulkee Huovisen perheessä, 
sillä tytär Terhi työskentelee Jyväskylän yliopistolla sovelta-
van liikunnan lehtorina..

Pirjo Huovinen sai marraskuussa 2012 Junior Games -syyskisoissa VAU:lta lahjaksi Arto Nyyssösen piirtämän taulun ennen 
eläkkeelle jäämistään. Kuvassa vasemmalla VAU:n Aija Saari.
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P
itkän uran Invalidiliiton  
IT-lehden päätoimittajana 
tehnyt Voitto Korhonen 
toimi kolmissa kesäpara-
lympialaisissa (1976, 1980, 

1984) sekä muutamissa muissa arvo-
kilpailuissa Suomen joukkueen tiedot-
tajana. Vuoden 1976 paralympialaisis-
sa Torontossa selkäydinvammaisella 
Korhosella oli kaksoisrooli, sillä hän 
osallistui kisoihin myös uimarina.

Haasteena oli saada suomalaiset 
tiedotusvälineet kiinnostumaan vam-
maisurheilusta.

– Yritimme ennen Toronton kisoja 

Voitto Korhonen paiski 
töitä paralympialaisten 

medianäkyvyyden eteen
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

saada ainakin Yleisradio ja Helsingin 
Sanomat lähettämään toimittajan ki-
soihin, mutta kerta kaikkiaan asenne-
maailma oli silloin vielä jotain erilaista 
tähän päivään verrattuna, Korhonen 
muistelee.

Korhonen kuvasi urheilijoista kasvo-
kuvat etukäteen ja välitti ne medialle. 
Kun menestystä tuli – kuten Suomel-
le tapasi paralympialaisista tulla – Kor-
honen otti collect call -puheluja Ylelle, 
Suomen Tietotoimistolle ja Helsingin 
Sanomille sekä urheilijoiden kotipaik-
kakuntien sanomalehdille. Hän myös 
teki päivittäisiä 3–4 minuutin radiora-

portteja Ylen käyttöön.
Sama kuvio jatkui myös vuoden 

1980 Arnhemin kisoissa, mutta vuon-
na 1984 New Yorkissa tapahtui jonkin-
lainen läpimurto.

– Minua tympi todella, kun näki mi-
ten hyviä urheilijoita kisoissa oli. Tun-
tui niin väärältä, epäoikeudenmukai-
selta, että eikö tällä ole mitään arvoa 
medialle, Korhonen alustaa. 

– Menin sitten ihan pokkana kiso-
jen lehdistökeskukseen ja sanoin, että 
Suomen televisio haluaa elävää kuvaa 
kisoista. Ei minulla ollut siihen mitään 
valtakirjaa, mutta pyysin että lähettäi-
sivät ja niin he tekivätkin. Kun Yle sit-
ten sai videokuvamateriaalia, niin ei 
heillä ollut pokkaa olla sitä näyttämät-
tä, hän naurahtaa.

Paralympialaisiin Korhonen ei enää 
New Yorkin kisojen jälkeen tiedot-
tajaksi lähtenyt, mutta vuoden 1986 
yleisurheilun, uinnin ja jousiammun-
nan MM-kilpailuissa Göteborgissa hän 
oli yhdessä ohjaaja Reijo Låsin ja ku-
vaaja Jorma Aarroskarin kanssa te-
kemässä Korhosen itsensä ja Kari Koi-
vumäen käsikirjoittamaa Vammansa 
voittajat -dokumenttia (1988), joka esi-
tettiin Ylellä ainakin kahdesti.

1990- ja 2000-luvulla Korhonen oli 
kotipaikkakunnallaan järjestetyn Por-
voon maratonin puuhamies. Kilpailu 
toimi Porvoon Invalidien pyörittämänä 
vuodet 1991–2009. Maratonin kantava-
na ajatuksena oli, että niin reitin kuin 
muidenkin fasiliteettien osalta kisa oli 
kaikille avoin ja sitä myöten erityisesti 
kelaajien suosiossa. Korhosen ja Por-
voon Invalidien jäätyä maratonin järjes-
telyistä sivuun kisa on valitettavasti luo-
punut esteettömyysperiaatteistaan..

Voitto Korhonen kotonaan Porvoossa oikeassa kädessään kunniakirja vuoden 1962 
Eliaksen hiihtoon osallistumisesta muistona ajasta ennen vammautumista (1967) ja 
vasemmassa kädessään hänen vuosina 1973–1980 päätoimittamansa selkäydinvam-
maisten Käsivoimin-urheilulehden numero.
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S
okeain Keskusliitolla oli nyt 
varaa palkata liikuntatoi-
mintaa organisoiva työnte-
kijä. Ensin toimessa oli Teu-
vo Talmia, hänen jälkeensä 

Arvo Mikkonen ja vuodesta 1976 lähti-

Hannu Laurell koki läheltä 
näkövammaisten urheilun 
kultavuodet
Loton merkitys suomalaisen urheilun ja liikunnan rahoitukseen on ollut 
vuosikymmenien saatossa massiivinen, heti alkuajoista lähtien. Lotto-pallot 
pyörähtelivät televisioruuduissa ensimmäistä kertaa 3.1.1970, suomalaiset 
innostuivat välittömästi ja yhtenä seurauksena silloisen Sokeain Keskusliiton 
urheilutoimikunnan veikkausvoittovaroista saatava tuki kaksinkertaistui 30 000 
markasta 60 000 markkaan vuodelle 1972.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LAURI JAAKKOLA, JOHANNA HYTÖNEN

en Hannu Laurell, joka jatkoikin työssä 
pitkälle 2000-luvulle saakka.

– Minulla ei ollut aiempaa kokemus-
ta näkövammaisten kanssa toimimi-
sesta, siinä mielessä menin sinne ihan 
ummikkona, kertoo Satakunnan Koke-

mäeltä lähtöisin oleva Laurell.
Laurell oli ollut hyvän kansallisen ta-

son urheilija yhdistetyssä, eli hän hallit-
si niin mäkihypyn kuin hiihdonkin. Sopi-
vasti samana vuonna 1976 kun Laurell 
liittyi remmiin, tekivät suomalaiset nä-

Hannu Laurell kotonaan Vihdin Nummelassa keväällä 2019.
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kövammaiset hiihtäjät debyyttinsä Örn-
sköldsvikin talviparalympialaisissa.

Vuosi 1976 oli ensimmäinen, jolloin 
näkövammaiset urheilijat pääsivät 
paralympialaisiin, jotka oli aiemmin 
suunnattu vain selkäydinvammaisil-
le urheilijoille. Suomesta oli mukana 
kymmenen hiihtäjää Örnsköldsvikin 
talvikisoissa ja seitsemän yleisurheili-
jaa Toronton kesäkisoissa.

Espoolainen Pekka Kujala oli nä-
kövammaisten ensimmäisten para-
lympialaisten suuri suomalaissankari 
voitettuaan kultaa kuulantyönnöstä, 
kiekonheitosta ja keihäänheitosta.

Kahdesta suomalaisesta perinnela-
jista yleisurheilu oli 1970-luvulla vielä 
hiihtoa vahvemmassa asemassa nä-
kövammaisten urheilijoiden keskuu-
dessa. Siitä kertoo jo se, että Toronton 
kesäparalympialaisista näkövammai-
set suomalaisyleisurheilijat hakivat 11 
mitalia, kun Örnsköldsvikin talvikiso-
jen hiihdosta Suomi sai kaksi pronssia.

Yleisurheilussa näkövammaisten kil-
pailutoiminta oli kehittynyt korkeal-
le tasolle Suomessa jo 1960-luvun aika-
na. Hiihdossakin tuolloin jo kilpailtiin, 
mutta volyymi ei vielä ollut yhtä suurta. 
1970-luvulla yleisurheilun SM-kilpailujen 
osallistujamäärät kohosivat yli sataan.

Hiihtomies Laurellin tulo Sokeain 
Keskusliittoon piristi selkeästi hiihtotoi-
mintaa. Laurell nimesi noin kymmenen 
hiihtäjän valmennusryhmän, jolle hän 
myös laati itse valmennusohjelmat.

Naiset eturivissä hiihdon 
menestysvuosina
– Hiihto oli lajeista kaikkein lähin-
nä sydäntäni. Näkövammaisten hiih-
to oli harrastepohjaista, mutta siihen 
haettiin keinoja ja tapoja harjoitella. 
Ei ollut mitään valmista mallia, sitä 
vain kokeiltiin ja sen mukaan mentiin, 
Laurell kertaa ja painottaa erityisesti 
opashiihtäjien löytämisen tärkeyttä, ja 
mieluusti läheltä hiihtäjän kotikulmia.

Vielä vuoden 1980 talviparalym-
pialaisissa Norjan Geilossa näkö-
vammaisten hiihtäjien oli tyytyminen 
kahteen pronssimitaliin, mutta vuo-
sikymmenen edetessä pitkäjäntei-
nen työ alkoi näkyä myös tuloksissa. 
Innsbruckin ensimmäisistä talvikisois-
ta 1984 suomalaiset näkövammai-
set hiihtäjät saavuttivat kolme kultaa, 
neljä hopeaa ja kaksi pronssia. Neljä 
vuotta myöhemmin Innsbruckin toi-
sissa kisoissa tuloksena oli kolme kul-
taa, kolme hopeaa ja kolme pronssia.

Huomionarvoista näkövammaisten 
hiihdon menestysvuosissa oli se, että 
valtaosa mitaleista oli naisten saa-
vuttamia. Varkautelainen Kirsti Pen-
nanen voitti viisi paralympiakultaa 
1980-luvulla ja jyväskyläläinen Kaija 
Tuikkanen kolme kultaa 1990-luvulla. 
Vielä 2002 Salt Lake Cityssä Jaana Ar-
gillander ja Merja Hanski toivat hiih-
dosta mitaleita, mutta sen jälkeen on 
ollut näkövammaisten naisten hiih-
dossa Suomessa hyytävän hiljaista.

Hannu Laurell näki aitiopaikalta suo-
malaisen näkövammaisurheilun kulta-
vuodet 1980- ja 1990-luvuilla, jolloin 
arvokisamenestystä tuli paitsi hiihdos-
ta ja yleisurheilusta myös maalipallos-
ta ja jonkin verran uinnistakin pitkäl-
ti Eeva-Riitta Fingerroosin ansiosta. 

Näkövammaisten hiihdon ja ylei-
semminkin yksilölajien menestyksen 
hiipumisen taustalla on lukuisia syi-
tä. Keskusjärjestövetoinen alueellinen 
toiminta on vuosien varrella rapistu-
nut. Jyväskylän näkövammaisten kou-
lun merkitys on pienentynyt, kun nä-
kövammaiset lapset ovat suunnanneet 
yleisopetuksen pariin. Lajikirjo on mo-
ninkertaistunut Laurellin alkuvuosiin 
nähden, eivätkä urheilijat enää päädy 
massoittain perinnelajien pariin.

– Hiihtokin on laji, jossa pitää olla to-
den teolla tavoitteellisuutta, jos halu-
aa pärjätä. Siinä joutuu rasittamaan ja 
kiusaamaan itseään. Jossain muussa 

Yksi suomalaisen näkövammaisurheilun suurimmista hetkistä, vuoden 1998 Naganon 
paralympialaisten naisten 5 kilometrin perinteisen kisan kolmoisvoitto: vasemmalta 
hopeamitalisti Sisko Kiiski, opas Tuomas Törrönen, kultamitalisti Kaija Tuikkanen, opas 
Hannu Aaltonen, pronssimitalisti Jaana Argillander ja opas Arto Kaukonen.

lajissa pääsee ehkä helpommalla, Lau-
rell pohtii.

Hän kuitenkin muistuttaa myös, että 
Suomen menestysvuodet sijoittuivat 
aikaan, jolloin monessa maassa oltiin 
vammaisurheilun suhteen vielä Suo-
meakin enemmän vasta-alkajia.

– Muissa maissa ei vielä niin paljon 
harjoiteltu ja harrastettu, kun Suo-
messa oltiin jo hyvässä vauhdissa. Sit-
ten kun muualla maailmassa alettiin 
harrastaa, on Suomen asema muuttu-
nut, Laurell sanoo.

Laurell aloitti Sokeain Keskusliitos-
sa Vierumäen Urheiluopistolta saadun 
liikunnanohjaajakoulutuksen turvin. 
Työuransa loppuvaiheissa 2000-luvulla 
Laurellilla oli johdettavanaan maantie-
teellisesti ympäri Suomea levittäytynyt 
liikuntatyöntekijöiden tiimi Näkövam-
maisten Keskusliitossa. Lisäksi hän oli 
toiminut sekä Suomen Erityisliikunnan 
Yhdistys SEY:n (nykyinen SoveLi) että 
Suomen Paralympiayhdistyksen (ny-
kyinen Suomen Paralympiakomitea) 
ensimmäisenä puheenjohtajana. 

Laurell myös johti yli 17 vuoden ajan 
Tuusulanjärven rannalla sijaitsevaa 
Lomakoti Onnelaa, jolla on ollut mer-
kittävä roolinsa näkövammaisten ur-
heilun ja liikunnan historiassa. Lau-
rellin eläköityessä Näkövammaisten 
Keskusliitto myi Onnelan Sokeain Ys-
tävät ry:lle, joka omistaa majatalon 
edelleen..
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Kehitysvammaisten 
urheilun äiti
Eija Kangas-Virtanen saapui 80-luvun lopulla Kehitysvammaliiton 
ensimmäiseksi liikuntapuolen työntekijäksi alun perin vuoden 
määräaikaispestiin. Hänestä tuli lopulta suomalaisen 
kehitysvammaisten urheilun ja liikunnan kehityksen johtohahmo.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: SKLU:N ARKISTO

Eija Kangas (vas.) kehitysvammaisten yleisurheilukisoissa työuransa alkupuolella.
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O
dotellessaan jatko-opintoihin pääsyä Varalan 
Urheiluopiston jälkeen Eija Kangas (sittem-
min Kangas-Virtanen) päätyi töihin avustajak-
si Epilän päivähuoltolaan Tampereelle. Paikka 
oli kehitysvammaisten työkeskus, jonka yhte-

ydessä oli myös kolmiluokkainen harjaantumiskoulu. Nuo-
relle tamperelaiselle kyseessä oli täysin uusi maailma.

– Minulla ei ollut minkäänlaista kokemusta kehitysvam-
maisista henkilöistä ennen sinne menoa. Kun siellä kuul-
tiin, että olin opiskellut liikunta-alaa, minut laitettiin ohjaa-
maan liikuntatunteja. Siinä saikin käyttää mielikuvitusta, 
kun yritti keksiä, miten asioita saa opetettua. Se oli minulle 
tulikaste, toteaa Kangas-Virtanen.

Palo kehitysvammaisten parissa työskentelyyn syttyi, ja 
Kangas-Virtanen päätyi Jyväskylään opiskelemaan kehi-
tysvamma-alalle. Työnimike oli tuolloin vajaamielishoitaja, 
jota voi tämän päivän kontekstissa pitää melko epäkorrek-
tina ilmaisuna.

Opintojen jälkeen Kangas-Virtanen sai 1980-luvun alussa 
liikunnanohjaajan paikan Espoossa sijaitsevasta Rinneko-
din keskuslaitoksesta. Kehitysvammaisille henkilöille suun-
natussa Rinnekodissa olosuhteet vapaa-ajan harrastuksiin 
olivat kohdallaan ja Kangas-Virtanen saattoi viedä ohjatta-
viaan muun muassa uimaan tai ratsastamaan.

Erityishuoltopiirien välisiä kehitysvammaisten yleisurhei-
lu- ja hiihtokisoja oli järjestetty jo 1960–70-lukujen taitteesta 
saakka ja ne olivat voimissaan 80-luvulla. Kehitysvammalai-
tosten liikunnanohjaajat vastasivat kisojen järjestämisestä 
vuorovuosin ja mukana oli osallistujia myös kolmesta eri-

tyisammattikoulusta. Eija Kangas-Virtanen muistaa kisoihin 
lähteneen isoja joukkueita.

– Joinain vuosina mukaan oli kutsuttu osallistujia myös 
muista Pohjoismaista, joten kisoissa oli kansainvälistäkin 
tunnelmaa, hän toteaa.

Organisointitöihin
Vuonna 1987 Kehitysvammaliiton liikuntatoimi sai valtion-
apukelpoisuuden ja pystyi palkkaamaan ensimmäisen lii-
kuntatyöntekijän. Kangas-Virtanen oli aluksi kahden vai-
heilla, ottaako tarjotun paikan vastaan, sillä pesti oli alkuun 
vain vuoden määräaikaisuus eikä Rinnekodista myönnetty 
virkavapaata.

– Lopulta päätin irtisanoutua Rinnekodista ja otin paikan 
Kehitysvammaliitosta vastaan. Kovasti tein töitä sen eteen, 
ettei liikuntatyöntekijän pesti olisi jäänyt vain yhteen vuo-
teen. Ja sille tielle sitten jäinkin, Kangas-Virtanen sanoo.

Suosittujen yleisurheilu- ja hiihtokisojen lisäksi myös 
muuta harrastetoimintaa oli paljon ympäri Suomea, kuten 
Kangas-Virtanen sai työssään nopeasti huomata. Toiminta 
kaipasi koordinointia ja järjestelmällisyyttä, ja siihen Kan-
gas-Virtanen työssään tarttui.

Kehitysvammaisten liikuntatoiminta oli vielä Kangas-Vir-
tasen uran alkuaikoina pirstoutunut kolmeen eri järjes-
töön. Kangas-Virtanen itse työskenteli siis Kehitysvamma-
liiton alaisuudessa. Kehitysvammaisten Tukiliiton kolme 
paikallisyhdistystä olivat perustaneet Kehitysvammaisten 
Liikuntaliiton ja lisäksi ruotsinkielisellä FDUV:lla oli omaa lii-
kuntatoimintaa. Vuonna 1994 perustettiin opetusministeri-

Suomalaiset kuulamörssärit ottivat kolmoisvoiton INAS-FMH:n MM-kilpailuissa Ruotsin Härnösandissa 
vuonna 1988: Jorma Tiainen työnsi 11,01 metriä, Arto Hyttinen 10,72 ja Asko Leino 9,96.
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ön aloitteesta yhteinen Suomen Kehitysvammaisten Liikun-
ta ja Urheilu, jonka toiminta käynnistyi vuoden 1995 alusta 
ainoana vakituisena työntekijänään Eija Kangas-Virtanen.

– Silloin tein kaiken itse postimerkkien liimaamisesta läh-
tien. Työpäivät venyivät välillä pitkiksi, mutta olin niin intoa 
täynnä, Kangas-Virtanen sanoo.

Kun taloudellinen tilanne antoi myöten, palkattiin 
SKLU:hun toimistosihteeri ja myöhemmin myös työnteki-
jöitä liikuntapuolelle. Eri lajien parissa toimivat vapaaehtoi-
set olivat korvaamaton apu toimintaa kehitettäessä.

– Meillä oli myös alusta saakka kehitysvammaisia henki-
löitä töissä ja luottamustehtävissä. Näimme tärkeäksi näyt-
tää siinä esimerkkiä, Kangas-Virtanen toteaa.

Arvostuksen ja hyväksynnän kisat
Jo 1980-luvun lopulla Kehitysvammaliittoon tuli aika-ajoin 
postia kansainväliseltä Special Olympics -järjestöltä, joten 
aihealue oli jossain määrin tuttu siinä vaiheessa, kun puo-
lalainen Mariusz Damentko saapui toukokuussa 1990 Ke-
hitysvammaliittoon esittelemään Special Olympicsia. Puola 
oli ensimmäisenä Itä-Euroopan maana käynnistänyt Spe-
cial Olympics -toiminnan 80-luvun puolivälissä ja aatetta 
haluttiin levittää kaikkialle Eurooppaan.

Suomesta oli ollut joukkue vuonna 1988 Islannissa Poh-
joismaisissa ystävyyskisoissa sekä kesällä 1989 Ruotsin 
Härnosandissa järjestetyissä kehitysvammaisten yleisur-
heilun ja uinnin MM-kilpailuissa. Kangas-Virtanen muiste-
lee, että Härnösandissa puhuttiin jo tulevista kehitysvam-
maisten olympialaisista, jotka toteutuivatkin vuonna 1992 
Espanjan Madridissa. Tuolloin kehitysvammaiset urheilijat 
eivät päässeet vielä mukaan Barcelonan paralympialaisiin, 
vaan heille järjestettiin omat kisansa. Suomesta Madridiin 
matkasi 25 urheilijan joukkue.

Härnösandin ja Madridin kisojen taustaorganisaatio-
na oli kehitysvammaisten urheilun kansainvälinen järjes-
tö INAS-FMH (sittemmin ensin INAS-FID ja nykyään pelkkä 
INAS), jonka hallituksessakin Kangas-Virtanen oli jonkin ai-
kaa. INAS-FMH pyrki kaikkien vammaryhmien yhteisiä kiso-
ja kohti, toisin kuin Special Olympics.

Madridin kisojen jälkeen kehitysvammaiset urheilijat 
pääsivät mukaan myös varsinaisiin paralympialaisiin, en-
sin näytöslajien muodossa Lillehammerissa vuonna 1994 
ja sen jälkeen virallisesti. Kehitysvammaiset urheilijat sul-
jettiin pois paralympialaisista vuoden 2000 Sydneyn kisojen 
jälkeen, kun luokittelujärjestelmä oli osoittautunut hute-
raksi. Kehitysvammaiset ovat vuoden 2012 Lontoon para-
lympialaisista lähtien taas olleet mukana kesäparalympia-
laisissa hyvin rajallisella lajiohjelmalla (yleisurheilu, uinti, 
pöytätennis). 

Paralympiakehityksen rinnalla 1990-luvulla kasvoi myös 
Special Olympicsin painoarvo Euroopassa. Damentkon vi-
siitin jälkeen Eija Kangas-Virtanen sai kutsun vuoden 1991 
Minnesotan Special Olympics -kesämaailmankisoihin ”viral-
liseksi tarkkailijaksi”. Hän sai kulkea Norjan joukkueen mu-
kana tutustuessaan kisoihin ja pääsi marssimaan avajaisis-
sa Suomen joukkueen edustajana.

– Avajaisissa oli kuuluisuuksia presidentistä, Arnold 
Schwarzeneggeristä ja Princestä lähtien. Itse olin ottanut 
mukaan kansallispuvun, joka minulla oli kuoroharrastuk-

seni kautta. Se oli vaikuttava ja hieno kokemus, mutta tie-
tysti avajaismarssilta vielä tässä vaiheessa puuttui Suomen 
joukkue sieltä takaani, Kangas-Virtanen muistelee.

– Päällimmäisenä jäi mieleen se arvostus ja hyväksyntä, 
jota kehitysvammaiset urheilijat kisoissa ja ystävyyskaupun-
kivierailuilla saivat. Suomessa oli vielä tuossa vaiheessa ke-
hitysvamma-alan ulkopuolella sellaista asennetta, että ke-
hitysvammaisten urheilu ei ole oikeaa urheilua, hän jatkaa.

Minnesotan kisojen jälkeen alkoivat valmistelut ensim-
mäisen Suomen joukkueen lähettämiseen Special Olym-
pics -kisoihin. Vuoden 1993 Itävallan talvimaailmankisat 
olivat paitsi Suomen kisadebyytti myös ensimmäiset maa-
ilmankisat Euroopassa – ja ylipäätään Pohjois-Amerikan ul-
kopuolella. Itävallan kisoista lähtien Suomi on lähettänyt 
joukkueen kaikkiin maailmankisoihin vuoden 2001 Alaskan 
talvikisoja lukuun ottamatta.

Special Olympics oli melko pitkään Suomen näkökulmas-
ta vain ulkomailla järjestettävät Euroopan- tai maailmanki-
sat, joihin osallistuttiin. Kotimaan tapahtumia ei brändätty 
vielä 1990-luvun alkupuolella Special Olympics -tuotemer-
kin alle, vaan kyse oli kehitysvammaisten henkilöiden lii-
kunnasta yleensä. 

Vuonna 1995 järjestettiin ensimmäinen Special Olympics 
-seminaari vapaaehtoistoimijoille Pajulahdessa ja vuonna 
1997 ensimmäinen Special Olympics -kesäliikuntatapahtu-
ma Peurungassa. Talvitapahtumassa ”tuotemerkkinä” oli 
Supersuksijat, jotka järjestettiin ensimmäistä kertaa Messi-
lässä 1998.

2000-luvulla Special Olympics -aate rantautui yhä voi-
mallisemmin Suomeenkin. Olympiavoittaja Lasse Virén 
osallistui Special Olympics -kisoja edeltäneeseen soihtu-
juoksuun Amsterdamissa vuonna 2000. Special Olympic-
sin soihtujuoksu on perinteisesti tehty yhteistyössä poliisi-
en kanssa, joten kukapa paremmin olisi sopinut tehtävään 
kuin kenties kaikkien aikojen paras juokseva poliisi. Vuon-
na 2003 myös muut suomalaispoliisit pääsivät soihtujuok-
sun makuun, kun ennen Dublinin kesämaailmankisoja yksi 
osuus juostiin Suomessa.

”Kenen hullu idea?”
Eija Kangas-Virtanen oli käynnistämässä lukuisia uusia lajeja 
kehitysvammaisille henkilöille 1990- ja 2000-lukujen aikana. 

– Lumikenkäily oli esimerkiksi sellainen laji, että sitä kä-
vin talvikisoissa ollessamme ihan varta vasten katsomassa, 
että millaisesta lajista on kyse. Sen jälkeen sitä alettiin käyn-
nistellä Suomessa ensin lajiesittelynä talvitapahtumassa 

 “Huomasin nopeasti, että kyllä 
kehitysvammaiset henkilöt pystyvät 

harrastamaan mitä vain lajia, 
kunhan vain löytyy valmentajia, 

jotka osaavat opettaa.” 
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Suomen ensimmäinen Special Olympics -maailmankisajoukkue Itävallassa 1993.

vuonna 2002 ja myöhemmin kilpailtiin ja koottiin valmen-
nusryhmä, hän kertoo.

Kehitysvammaisten telinevoimistelusta Kangas-Virtanen in-
nostui nähtyään sitä Minnesotan kesämaailmankisoissa 1991. 
Suomeen palattuaan hän varasi kokeilutapahtumaa varten ti-
lan ja ohjaajan valmiiksi, mutta kokeilijoita ei paikalle saatu.

– ”Kenen hullu idea tämä on?” oli vastaus, kun kyselin paikal-
lisesta kehitysvammaisten tukiyhdistyksestä, löytyisikö haluk-
kaita telinevoimistelukokeiluun, Kangas-Virtanen naurahtaa.

Mutta ei idea niin hullu lopulta ollutkaan, muutamaa 
vuotta myöhemmin Special Olympics -kesämaailmanki-
soissa oli jo suomalaisia telinevoimistelijoita mukana.

– Huomasin nopeasti, että kyllä kehitysvammaiset henki-
löt pystyvät harrastamaan mitä vain lajia, kunhan vain löy-
tyy valmentajia, jotka osaavat opettaa. Ja meillä olikin to-
della osaavia ja sitoutuneita vapaaehtoisvalmentajia lajissa 
kuin lajissa, Kangas-Virtanen kiittelee ja mainitsee Suomes-
sa kokeillun takavuosina kehitysvammaisten painiakin.

– Tein myös kerran lehteemme jutun kehitysvammaises-

ta mäkihyppääjästä. Pojan isä oli mäkihyppääjä ja valmensi 
poikaansa, Kangas-Virtanen kertoo.

Hän muistelee, että aikoinaan hiihdon valmennusleiri jär-
jestettiin jopa valmentaja Heikki Keskitalon kotona. Spe-
cial Olympics -toiminnan alkuaikoina hiihtovalmentajana 
toiminut Keskitalo on nykyään Lapin Urheiluopisto San-
tasportin toimitusjohtaja.

Kangas-Virtanen innostui kansainvälisissä kisoissa myös 
Unified-toiminnasta. Unified-urheilussa kehitysvammaisten 
urheilijoiden kanssa urheilee vammattomia Unified-part-
nereita samassa joukkueessa tai pareittain lajista riippuen.

– Unified-toiminta käynnistettiin Suomessa ensimmäise-
nä lentopallossa ja olen iloinen, että se sittemmin laajentui 
myös moniin muihin lajeihin, Kangas-Virtanen sanoo.

Suomen Kehitysvammaisten Liikunnan ja Urheilun taival 
kesti 15 vuotta, kunnes se sulautui vuoden 2009 lopussa 
Suomen Invalidien Urheiluliiton, Elinsiirtoväen Liikuntaliit-
to ELLI:n ja Näkövammaisten Keskusliiton liikuntatoimen 
kanssa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:ksi..
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1980-luvun lopulla Fagerlund suoritti Jyväskylän yli-
opistossa kansallista valmentajatutkintoa ja siihen 
liittyen tuli tutustuneeksi kehitysvammaisten hen-
kilöiden judoharrastusta käsittelevään kansainväli-
seen tutkimukseen. Kiinnostava aihe, mutta autta-
matta liian pieni otanta, totesi Fagerlund. Tätähän 
täytyy tutkia lisää.

Fagerlund löysi ”testauslaboratoriokseen” Pieksä-
mäen, noin 85 kilometriä Jyväskylästä itään. Siellä 
oli vanha tuttu kilpakumppani 60-kiloisten sarjasta 
Erkki Kokkonen paikallisen judoseuran Pikadonin 
puheenjohtajana ja edistyksellinen erityisryhmien 
liikunnanohjaaja Terttu Leppänen.

Leppänen löysi kevätkaudella 1989 aloittanee-
seen Suomen ensimmäiseen sovelletun judon ryh-
mään harrastajia Sisälähetysseuran erityisopistolta 
vapaa-ajanohjaaja Kaarina Salmen kautta. Fager-
lund puolestaan ”kutsui” ryhmän ohjaajaksi Erkki 
Kokkosen vaimon, 8-kertaisen judon SM-mitalistin 
Marita Kokkosen.

Reino Fagerlund ja Marita Kokkonen. Kokkosen 
laatima sovelletun judon historiikki valmistuu 
myöhemmin vuonna 2019.

Pieksämäki toimi 
sovelletun judon kehtona
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: PORIN FUDOSHININ KUVAGALLERIA

– ”Sinähän joudat tulla, kun olet äitiyslomalla”, 
Fagu sanoi minulle, Kokkonen muistelee.

Kevään ajan Fagerlund, Kokkonen ja Leppänen 
vetivät ryhmää ja homma toimi mallikkaasti. Fager-
lund suunnitteli harjoitukset huolella kirjaten kai-
ken ylös. Kokemuksen pohjalta hän kirjoitti oppaan 
”Kehitysvammaisten judo”, joka toimi oivallisena 
apuna uusissa seuroissa toimintaa aloittaessa. 

Syksyllä 1989 Kokkonen jatkoi Pikadonin ryh-
män ohjaajana yhdessä Eira Heleniuksen (nykyi-
nen Kähkonen) kanssa. Pukuompelijaksi opiskel-
lut Kokkonen innostui erityisryhmätoiminnasta 
sen verran paljon, että lähti opiskelemaan kehitys-
vammaisten ohjaajaksi. Hän teki kunnianhimoisen 
opinnäytetyönsä siitä, miten judo vaikuttaa kehitys-
vammaisten henkilöiden sosiaaliseen kehitykseen. 
Fagerlundin mentoroimana Kokkonen sai työstään 
kiitettävät arvosanat. 

Fagerlund itse ei koskaan julkaissut tutkimus-
ta sovellettuun judoon liittyen, eikä myöskään val-
mistunut yliopistosta. Hän toimi Judoliitossa monis-
sa eri rooleissa koulutuspäälliköstä maajoukkueen 
päävalmentajaan ja pystyi omalta osaltaan edistä-
mään sovelletun judon leviämistä ympäri Suomea.

Ja onhan sovellettu judo levinnytkin. Pieksämäel-
lä toiminta aikoinaan hiipui Marita Kokkosen muu-
tettua 90-luvun alussa Kuopioon (ja perustettuaan 
sinne sovelletun judon ryhmän paikallisen Saku-
ran alaisuuteen), mutta muualla homma on lähte-
nyt kukoistamaan. Sovelletun judon 30-vuotishisto-
riikkiä parhaillaan tekevä Kokkonen kertoo noin 40 
suomalaisesta judoseurasta löytyvän tällä hetkellä 
joko oma sovelletun judon ryhmänsä tai yksittäisiä 
harrastajia yleisissä ryhmissä..

Reino Fagerlundilla, vuoden 1980 Moskovan olympialaisissa seitsemänneksi 
sijoittuneella porilaisella, on jo nuoresta pitäen ollut hyvin tieteellinen 
maailmankuva. Turussa matematiikkaa ja fysiikkaa opiskellut judoka ei 
suostunut pitämään totena mitään, mitä ei saatu tieteellisesti todistettua.
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liikuntajärjestökenttä koki merkittävän 
mullistuksen, kun Suomen Valtakunnan 
Urheiluliitto (SVUL) kaatui taloussotkui-
hinsa vuonna 1993. Jo ennen SVUL:n ro-
mahdusta opetusministeriö oli ryhtynyt 
kannustamaan urheilun ja liikunnan 
järjestötoimijoita miettimään entistä te-
hokkaampia yhteistyömuotoja.

– Tämän seurauksena 1990-luvun 
alussa vammais- ja erityisliikuntaan syn-
tyi oma, kaksi vuotta kestänyt neuvot-
teluprosessi. Sen prosessin tuloksena 
syntyi paitsi Paralympiayhdistys myös 
pitkäaikaissairaiden liikuntaa organisoi-
maan Suomen Erityisliikunnan Yhdis-
tys SEY, eli nykyinen SoveLi, kertaa ope-
tusministeriön silloinen erityisliikunnan 
suunnittelija Kari Koivumäki.

Paralympiayhdistyksen perustamisel-
le ei löytynyt vastustusta miltään tahol-
ta. Uusi yhdistys selkeytti paralympia-
laisiin valmistautumiseen ja joukkueen 
valitsemiseen liittyvää kuviota, Kansain-

väliselle Paralympiakomitealle saatiin 
selkeä kotimainen vastinpari ja para-
lympialaisia varten ministeriöltä saata-
va rahoitus pystyttiin ohjaamaan yh-
delle järjestölle. Paralympiayhdistys sai 
jaettavakseen myös paralympialajien 
valmennustukea.

– Etenkin 2000-luvun puolella ni-
menomaan Paralympiakomitean ra-
hoitus on noussut suhteessa eniten, 
kun vertaa muuhun vammaisurhei-
luun ja -liikuntaan, Koivumäki toteaa.

Ensimmäiset vuodet Paralympiayh-
distyksen käytännön työt teki Pertti 
Pousi oman toimensa ohella apunaan 
Pekka Hätinen ja Veikko Puput-
ti. Paralympiayhdistyksen hallituksen 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi puo-
lestaan valittiin Hannu Laurell Nä-
kövammaisten Keskusliitosta. Ensim-
mäisen täysipäiväisen työntekijänsä 
yhdistys sai vuonna 1999, kun Maria 
Laakso valittiin pääsihteeriksi..

Teema

K
äytännön syyt, kansainvä-
linen yhteistyö ja ennen 
kaikkea raha. Siinä olivat 
tärkeimmät syyt Suomen 
Paralympiyhdistyksen 

syntyyn vuonna 1994. Vuosikymmen 
myöhemmin nimeksi vaihtui nykyinen 
Suomen Paralympiakomitea.

Ennen Paralympiayhdistystä oli Vam-
maisurheilujärjestöjen Yhteistyötoimi-
kunta VYT, johon kuuluivat suurimpina 
toimijoina Suomen Invalidien Urheilu-
liitto ja Näkövammaisten Keskusliiton 
liikuntatoimi sekä hieman vaihtelevin 
kokoonpanoin vuosien saatossa muun 
muassa Sotainvalidien Urheiluliitto, Ke-
hitysvammaliiton liikuntatoimi ja Suo-
men Kuurojen Urheiluliitto.

VYT:ssä käytiin läpi muitakin kuin pa-
ralympialaisiin liittyviä asioita, kuten laa-
jasta osallistujakaartista voi päätellä, 
mutta paralympialaisiin lähetettävästä 
joukkueesta sekä paralympialaisiin liit-
tyvistä järjestelyistä sopiminen kuului 
VYT:n ydintehtäviin. VYT perustettiin jo 
1970-luvun alussa, mutta toiminta akti-
voitui uudestaan vuonna 1987.

– Tehtäviä jaettiin 80-luvulla muun 
muassa siten, että SIU hoiti kesäpara-
lympialaisiin liittyviä järjestelyjä ja NKL 
talviparalympialaisiin liittyviä, muiste-
lee SIU:n pitkäaikainen toiminnanjoh-
taja Pertti Pousi.

Kansainvälinen Paralympiakomitea 
IPC perustettiin vuonna 1989 ja Suo-
mesta IPC:n jäsenjärjestöksi tuli SIU. 
Paralympialaisilla on juurensa pyörä-
tuoliurheilijoille suunnatuissa Stoke 
Mandevillen kansainvälisissä kisoissa, 
joten SIU oli jo ennen IPC:n syntyä ol-
lut tiivis yhteistyökumppani paralym-
pialaisia organisoivien tahojen kanssa. 
Näkövammaisten urheilu jäi helpos-
ti tässä kuviossa hieman sivurooliin, 
mikä entisestään kasvatti kannatusta 
erillisen paralympialaisiin keskittyvän 
organisaation perustamiselle.

1990-luvulla suomalainen urheilu- ja 

Paralympiakomitean 
synty selkeytti vammais-
huippu-urheilun työnjaon
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

SIU:n Pertti Pousi (keskellä) vastasi alkuun Paralympiayhdistyksen käytännön töistä 
oman toimensa ohella. NKL:n Hannu Laurell (oik.) oli puolestaan yhdistyksen ensim-
mäinen puheenjohtaja.



28

Teema

M
aria Laakso tuli vuon-
na 1999 Paralympiayh-
distyksen ensimmäi-
seksi täysipäiväiseksi 
työntekijäksi vam-

maisurheilupiirien ulkopuolelta. Hä-
nellä oli vahva kansainvälinen tausta 
aiemmasta työstään Kansainvälisen 
liikkuvuuden ja yhteistyön keskukses-
sa CIMOssa sekä huippu-urheilutaus-
taa voimistelu-uraltaan niin urheilija-
na kuin valmentajana.

Laakso aloitti työnsä Suomen Invali-
dien Urheiluliiton kanssa samassa ra-
kennuksessa, mutta hyvin nopeasti 
hän siirsi toimipisteensä Pasilaan SLU-
talolle, sinne missä muutkin urheilujär-
jestöt toimivat. Se oli symbolisesti hy-
vin suomalaisen paralympiaurheilun 
suuntaa kuvaava toimenpide 2000-lu-
vun alkaessa – etäämmälle vammais-
urheilujärjestöjen vanhoista tavoista, 
urheilun omien verkostojen sekaan.

– Olympiakomitean pääsihteeri Jou-
ko Purontakanen oli minulle iso apu 
ja tuki alkuaikoina. Hän kysyi heti al-
kuun, että ”mitä ihmettä sinä yksin 
siellä töitä teet” ja otti minut tosi hyvin 
sinne osaksi staffiaan, Laakso sanoo.

Vuoden 2000 Sydneyn kesäparalym-
pialaiset tulivat vastaan melko nope-
asti Laakson töiden alettua. Silti tuore 
pääsihteeri ehti näyttää kynteensä: yh-
teistyökumppaneilta joukkueelle kertyi 
mittava summa sponsorirahaa ja Ylen 
kanssa onnistuttiin sorvaamaan hyvä 
diili, jonka ansiosta tiedot mm. Tiina 
Ala-ahon kuulakullasta ja miesten istu-
malentopallomaajoukkueen pronssis-
ta välittyivät tuoreeltaan koti-Suomeen.

Sydneyn jälkeen valmisteltiin Pa-
ralympayhdistyksen strategia. Se oli 
kunnianhimoinen ja voimakkaasti in-
tegraatiota painottava.

– Strategiatyöhön sitoutettiin valtava 
määrä eri toimijoita. Minulle oli oman 
taustani takia luontevaa lähteä heti 

Yhteisen pöydän ääreen
Maria Laakso ja Leena Paavolainen johdattivat määrätietoisella muutostyöllään 
suomalaisen vammaishuippu-urheilun uudelle vuosituhannelle.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

alusta asti tapaamaan eri lajien ur-
heilijoita ja valmentajia, ja kuulla mitä 
he haluavat. Heidän äänensä kuuluu 
myös strategiassa, Laakso kertoo.

Kantava ajatus oli, että Paralympia-
yhdistyksen ei pidä olla pelkästään 
instanssi, joka lähettää joukkueen para-

lympialaisiin ja jonka kautta jaetaan ra-
haa silloisille vammaisurheilujärjestöil-
le. Yhdistyksestä haluttiin suomalaisen 
vammaishuippu-urheilun selkeä veturi.

Syksyllä 2001 Paralympiayhdistyk-
seen palkattiin toinen työntekijä, aluk-
si valmennuksen suunnittelijan ja sit-

Maria Laakso puhui vammaisurheilun juhlaseminaarissa keväällä 2014.
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temmin valmennuspäällikön tittelillä 
työskennellyt Leena Paavolainen.

Paavolainen oli tehnyt töitä vuosi-
kymmenen ajan Kilpa- ja huippu-ur-
heilun tutkimuskeskuksessa (KIHU) 
ennen siirtymistään järjestöpuolel-
le. Vielä pari vuotta aikaisemmin Pa-
ralympiayhdistyksellä ei ollut yhtään 
päätoimista työntekijää, nyt oli kasas-
sa mainiosti toisiaan täydentävä duo, 
jolla oli vahvaa huippu-urheiluosaa-
mista, verkostoitumiskykyä ja ennen 
kaikkea kunnianhimoa.

”Huippu-urheilu oli kirosana”
Paavolaisen tehtävänä oli rakentaa 
vammaishuippu-urheilulle valmen-
nus- ja tukijärjestelmät. Hienot järjes-
telmät ovat toki vain sanoja paperilla 
ilman resursseja. Niinpä 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen alku-
puolisko oli myös kovan lobbauksen 
aikaa Laaksolle ja Paavolaiselle. Urhei-
luasioista vastaavana ministerinä oli 
vammaisurheiluun suopeasti suhtau-
tunut Tanja Karpela (kesk.). Paavolai-
nen oli mukana huippu-urheilujärjes-
telmää uudistamaan kootussa Kalevi 
Kivistön johtamassa työryhmässä, 
joka päätyi esittämään paitsi Olympia-
komitean roolin kasvattamista myös 
vammaishuippu-urheilun resurssien 
kohottamista.

– Vuoden 2001 Lahden dopingkäryt 
olivat tehneet sen, että huippu-urheilu 
oli suurin piirtein kirosana Suomessa. 
Silloin paralympiaurheilua ei kuiten-
kaan rinnastettu suoraan siihen, joten 
meillä oli hyvä sauma parantaa ase-
maa, Paavolainen toteaa.

Resursseja kasvatettiin ministeriöltä 
saatavan tuen ja sponsorirahan lisäksi 
myös lajiliittointegraation avulla.

– Lähdettiin siitä, että lajien tieto-
taito ja valmennusosaaminen on laji-
liitoissa, ja sinne vain sitten tuodaan 
ne vammaisurheiluun liittyvät erityis-
piirteet. Minun näkemykseni edelleen 
on se, että ainoa mahdollinen tie, jol-
la voidaan taata urheilijoille parhaat 
mahdolliset toimintaympäristöt ja 
valmentautumisprosessit, on se, että 
vammaishuippu-urheilu on osa muu-
ta suomalaista huippu-urheilua, Paa-
volainen linjaa.

2000-luvun ensimmäisen vuosikym-
menen aikana Suomi muuttui maasta, 
jossa ei käytännössä ollut vammais-
huippu-urheilun tutkimus- ja kehittä-

mistoimintaa maaksi, joka oli kansain-
välisesti mitattuna tämän osa-alueen 
edelläkävijä. Tähän auttoi tietysti suu-
resti Paavolaisen pitkä tausta Kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimusyksikössä.

– Meillä oli suomalaisessa paralympia-
urheilussa kilpailukykyetu vielä Lontoon 
paralympialaisiin saakka. Esimerkiksi 
miesten maalipallon paralympiakullas-
sa KIHU:n pelianalyyseilla oli merkittä-
vä roolinsa. Sen jälkeen muut maat ovat 
seuranneet perässä ja nyt etu on mene-
tetty, Paavolainen toteaa.

Kun puhutaan suomalaisen para-
lympiaurheilun arvostuksen kasvusta 
2000-luvulla, ei voi ohittaa Leo-Pekka 
Tähden vaikutusta. Paralympiaurhei-
lulla oli muutenkin etsikkoaikansa vuon-
na 2004 Ateenassa, kun olympialaisissa 
Suomi oli jäänyt kahteen hopeamitaliin. 
Paralympiajoukkue keräsi kahdeksan 
mitalia, joista neljä kultaisia. Tähti ke-
lasi suomalaisten sydämiin voittamalla 
niin 100 kuin 200 metriä.

– Koen, että pohjatyö jollekin tämän-
kaltaiselle oli tehty siinä vaiheessa val-
miiksi. Ja sitten tuli tällainen nuori, su-
vereeni urheilija, joka voitti lähellä 
suomalaisten sydämiä olevassa yleis-

Leena Paavolainen halaa VAU:n toiminnanjohtajaa Riikka Juntusta vammaisurheilun 
juhlaseminaarissa.

urheilussa kaksi kultaa ja vieläpä vä-
hän kuin kuninkuusmatkalla, Maria 
Laakso sanoo.

Leena Paavolainen lähti vuoden 
2006 päätteeksi Ampumaurheiluliiton 
valmennuspäälliköksi. Sittemmin hän 
oli jäsenenä Huippu-urheilun muutos-
työryhmässä, jonka yhtenä tuloksena 
vammaishuippu-urheilu päätyi osak-
si vastaperustettua Olympiakomitean 
Huippu-urheiluyksikköä. Nyt Paavo-
lainen on Huippu-urheiluyksikön va-
rajohtaja ja vaikuttaa työnsä kautta 
edelleen paljon myös vammaishuip-
pu-urheilun kehitykseen.

Maria Laakso johti Paralympiakomite-
aa vielä yli vuoden 2008 Pekingin para-
lympialaisten ja siirtyi sen jälkeen Suo-
men Voimisteluliiton pääsihteeriksi.

– Tämän vuosikymmenen olen seu-
rannut paralympiaurheilun kehitys-
tä vähän etäämmältä. Kun Leo-Pekka 
Tähti valittiin Vuoden Urhelijaksi 2016, 
se oli minulle henkilökohtaisesti suuri 
hetki. Sen eteen minä olin taistellut – 
urheilijoiden toiveesta – että vammais-
urheilu ei olisi erikseen yksin jossain 
nurkassa, vaan tunnustettu osa suo-
malaista urheilua, Laakso toteaa..
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P
aralympiakomitea teki yli-
määräisessä kokoukses-
saan toukokuussa en-
simmäisen päätöksen 
järjestön lakkauttamises-

ta. Lakkauttaminen vaatii vielä toisen 
päätöksen, joka on ohjelmassa järjes-
tön kokouksessa marraskuussa. 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU puolestaan päätti omassa ylimää-
räisessä liittokokouksessaan sään-
tömuutoksesta, jonka seurauksena 
järjestön nimeksi vaihtuu Suomen Pa-
ralympiakomitea ry vuoden 2020 alus-
ta lähtien, sillä varauksella, että päätös 
nykyisen Paralympiakomitean lak-
kauttamisesta toteutuu marraskuun 
kokouksessa.

– Iso kuva on syytä pitää koko ajan 
mielessä. Uskon, että nyt tehtävän työn 
tuloksena pystymme palvelemaan 
vammaisurheilijoita ja -liikkujia aiem-
paa paremmin. Uudella Paralympiako-
mitealla tulee olemaan myös vahvempi 
liikuntapoliittinen ja yhteiskunnallinen 
painoarvo, sanoi Paralympiakomitean 
pääsihteeri Tero Kuorikoski.

Uusi Suomen Paralympiakomitea 
luodaan VAU:n pohjalle. VAU:n nykyi-
set jäsenet, eli noin 260 yhdistystä ja 
urheiluseuraa, jotka järjestävät vam-
maisurheilu- ja -liikuntatoimintaa, säi-
lyvät jäseninä ilman erillistä jäseneksi 
liittymistä. Tämän lisäksi uuden järjes-
tön jäseniksi voivat liittyä valtakunnal-
liset lajiliitot, jotka vastaavat vammais-
urheilulajin maajoukkuetoiminnasta, 
eli käytännössä nykyisen Paralympia-
komitean jäsenyhdistykset. Jatkossa 
myös ei-paralympialajien lajiliitot voi-
vat liittyä jäseneksi.

VAU ja Paralympiakomitea 
yhdistävät voimansa
Alustavat päätökset Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n ja Suomen 
Paralympiakomitean yhdistymisestä tehtiin toukokuun lopulla. Suunnitelmana 
on, että uusi Suomen Paralympiakomitea ry aloittaa toimintansa 1.1.2020.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

VAU:n ylimääräisen liittokokouksen puheenjohtajana toimi Invalidiliiton entinen toi-
mitusjohtaja Marja Pihnala (oik.). Kokouksen sihteerinä oli VAU:n toiminnanjohtaja 
Riikka Juntunen.

Uudessa järjestössä on kahden ta-
son jäseniä. Yhdistyksiä ja seuroja, 
joilla on henkilöjäseniä sekä lajiliittoja, 
joiden jäseniä ovat kyseessä olevan la-
jin seurat. Yhdistyksillä ja seuroilla on 
järjestön kokouksissa käytössään yksi 
ääni, lajiliitoilla puolestaan kolme.

Yhdistymisen yksityiskohdista, ku-
ten uuden järjestön pääsihteerin valin-
nasta ja hallituksen muodostamisesta 
siirtymäkaudelle sovitaan VAU:n ja Pa-
ralympiakomitean välisessä yhdistymis-
sopimuksessa, joka tulee järjestön päät-
tävien elinten hyväksyttäväksi syksyllä.

VAU:n liittokokouksessa sääntömuu-
tos ja yhdistymisaikeet herättivät kes-
kustelua. Nimen muuttumisen Paralym-

piakomiteaksi pelättiin vievän toimintaa 
entistä voimakkaammin huippu-urhei-
lun suuntaan ja harrasteliikunnan jää-
vän pienemmälle huomiolle.

– On hyvä muistaa lajien maajouk-
kuetoiminnan jo nyt olevan laajalti la-
jiliittojen alaisuudessa ja lajien saa-
man tuen tulevan Olympiakomitean 
Huippu-urheiluyksikön kautta. Tämän 
suhteen harraste- ja kuntoliikunnan 
rooli ei uudessa järjestössä ole pie-
nenemässä. Paralympiakomitea on 
nimenä hyvä brändi, jonka suuri ylei-
sö tuntee. Ja lopulta ratkaisevaa on se, 
mitä järjestö tekee, ei se mikä järjes-
tön nimi on, totesi VAU:n toiminnan-
johtaja Riikka Juntunen..
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Kuntoutuksen ohjaajiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 
opiskelevat Aino Odedeyi ja Annetta Passi selvittivät Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n tilaamassa opinnäy-
tetyössä vammaispalveluiden mahdollisuuksia liikunnan 
harrastamisen tukemisessa sekä palveluiden toteutumises-
sa liikkumis- ja toimintaesteisten aikuisten kohdalla. 

Selvitys rajattiin koskemaan kuljetuspalveluita, henkilö-
kohtaista apua ja harrastamisen apuvälineitä. Selvitys to-
teutettiin sähköisenä kyselynä 18.12.2018–1.3.2019. Ana-
lysoitavaksi tuli 227 vastausta. Yli puolet vastaajista oli 
aktiivisesti liikuntaa harrastavia. Vastaajista enemmistö ha-
luaisi liikkua nykyistä enemmän.

Suurimmat ongelmat koskevat kuljetuspalveluita. Myön-
nettyjen matkojen määrä on riittämätön säännölliseen har-
rastamiseen (119 vastaajaa). Lisäksi kuljetuspalveluihin liit-
tyy harrastamista hankaloittavia tekijöitä, kuten kuntien 
välisiä matkustusrajoituksia sekä kuljetuspalvelujärjestel-
män toimimattomuutta.

Henkilökohtaisen avun tuntimäärä on liian vähäinen lii-
kunnan harrastamiseen, siihen liittyvä neuvonta puutteel-
lista ja sopivan avustajan löytäminen usein hankalaa.

TEKSTI: AINO ODEDEYI JA ANNETTA PASSI KUVA: AINO TERVAHARTIALA

Kuljetuspalveluiden 
puutteet rajoittavat 
liikunnan harrastamista

Vain 13 henkilöä kyselyyn vastanneista oli saanut vam-
maispalveluista tukea harrasteliikunnan apuvälineiden 
hankkimiseen. Lisäksi ongelmana on apuvälineitä koske-
van neuvonnan puute. Lääkinnällisen kuntoutuksen apu-
välineiden ja liikunnan apuvälineiden määritteleminen ja 
erottaminen toisistaan koettiin vaikeaksi.

Ne, jotka olivat saaneet vammaispalveluita harrastami-
sen tueksi, arvioivat niiden lisänneen liikunnan harrastami-
sen mahdollisuuksia. Ohjaus ja neuvonta vammaispalve-
luiden mahdollisuuksista liikuntaharrastusten tukemisessa 
on monen vastaajan mukaan hyvin vähäistä. Liikuntahar-
rastus oli huomioitu vain 42 kyselyyn vastanneen henkilön 
palvelusuunnitelmassa.

Jos liikunnalla tavoitellaan myönteisiä terveys- ja hyvin-
vointivaikutuksia, sen olisi oltava omaehtoista, sopivaa, 
miellyttävää, sopivan haasteellista ja sen tulisi nivoutua su-
juvasti yksilön arkeen. Lisää neuvontaa tarvitaan henkilö-
kohtaiseen apuun sekä erityisesti harrasteliikunnan apu-
välineiden hankkimiseen liittyen. Vammaispalveluiden 
myöntämiskäytäntöjä olisi hyvä kehittää joustavammiksi, 
jotta ne vastaisivat paremmin yksilöiden tarpeisiin.

Kouruboccia on vaikea-
vammaisille soveltuva laji, 
johon tyypillisesti tarvitaan 
niin kuljetuspalveuluita, 
vapaa-ajan avustajaa kuin 
apuvälineitäkin.

Huom! Vammaisurhei-
lua ja soveltavaa liikun-
taa käsitteleville opin-
näytetöille opistotason 
päättötöistä aina väitös- 
kirjaan asti on jaossa 
250–2000 euron arvoi-
sia stipendejä syksyllä 
2019. 
Lue lisää sivulta 52.
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Solina Rosti saa 
EPYG-kisoissa kosketuksen 
kansainväliseen 
sokkopingikseen
Solina Rosti on vasta 13-vuotias, mutta jo aikamoinen sokkopingiksen 
pelaaja. osti voitti näytöstyyliin lajin kansallisen kilpailusarjan sokkopingiscupin 
B-sarjan, vaikka oli kauden alussa vielä noviisi. 

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA



32 33

Huipulla

K
auden viimeisessä osakilpailussa hän 
kokeili siipiään A-sarjassa ja sijoittui  
13 pelaajan joukossa seitsemänneksi.

– Se meni yllättävän hyvin. Vaikka 
Teemu Ruohosta vastaan sain vain yh-

den pisteen, niin muuten pystyin pelaamaan tasa-
väkisesti ja voitinkin otteluita, Rosti toteaa.

Seuraavaksi nuorella vantaalaisella on edessään 
ensimmäinen kansainvälinen kilpailu, kun hänet 
valittiin Suomen joukkueeseen nuorten European 
Para Youth Games -kisoihin, jotka käydään Liikunta-
keskus Pajulahdessa 25.–30. kesäkuuta. Sokkopin-
gis on kisoissa mukana näytöslajina.

– Se on ensimmäinen kerta, kun pääsen pelaa-
maan ulkomaalaisia pelaajia vastaan, joten odotan 
mielenkiinnolla, sanoo Rosti, jonka lisäksi Suomea 
sokkopingiksessä edustavat Jyri Grönlund, Väinö 
Rihti ja Jaakko Tulisalo.

Solina Rosti kokeili sokkopingistä ensimmäisen 
kerran 7-vuotiaana näkövammaisten lasten leirillä 
ja on päässyt tutustumaan lajiin sen jälkeenkin eri-
laisten tapahtumien ja leirien yhteydessä. 

Vuonna 2017 hän ilmoitti Kelan sopeutumisvalmen-
nuskurssilla vanhemmilleen, että haluaisi paneutua 
lajiin enemmänkin, ja sen jälkeen alkoi aktiivisempi 
harrastaminen kahdesti viikossa näkövammaisten Ii-
ris-keskuksessa järjestettävissä harjoituksissa.

Rostin kehitys on ollut huimaa, kun ottaa huomioon, 

että hän on joutunut olemaan sivussa sokkopingis-
pöydän äärestä sen jälkeen, kun toissa talvena kaatui 
luistelemassa ollessaan kätensä päälle. Käteen jou-
duttiin tekemään korjausleikkaus vielä viime talvena.

Kun intoa kehittymiseen riittää, on etenkin pää-
kaupunkiseudulla asuvalle sokkopingiksen pelaa-
jalle tarjolla siihen hyvät mahdollisuudet. Viikoittain 
pääsee harjoituksissa mittaamaan tasonsa maail-
man parhaimpia pelaajia vastaan. Haastattelupäi-
vänäkin Rosti pelasi Iiriksessä naisten maailmanlis-
tan kakkosena majailevan Jaana Pesarin kanssa.

– Puolustus minulla on ollut jo aika hyvä, lyön-
neissä löytyy enemmän hiomista, Rosti arvioi kehi-
tyskohteitaan.

Kun Solina Rosti voitti kauden 2018–2019 sokko-
pingiscupin B-sarjan, löytyi listan kakkossijalta hä-
nen isänsä Jussi Rosti. Kansallisella tasolla sokko-
pingistä voivat pelata myös näkevät pelaajat. Jussi 
Rosti toimiikin hyvänä sparraajana B-sarjan kautta 
korkeimmalle sarjatasolle tähtääville pelaajille.

– Isä aina kuskasi minua tänne treeneihin ja hä-
nelle tuli tylsää, kun joutui odottelemaan tuossa ul-
kopuolella. Niin isä sitten tuli itsekin kokeilemaan ja 
innostui heti pelaamisesta, Solina Rosti kertaa.

Kääntäjänä työskentelevä Jussi Rosti on sittem-
min kääntänyt sokkopingiksen uudet säännöt suo-
meksi ja ylläpitää lajin kotimaisia nettisivuja osoit-
teessa www.sokkopingis.fi..
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E
PYG 2019 -kisat järjeste-
tään Liikuntakeskus Paju-
lahdessa Lahden Nasto-
lassa 25.–30. kesäkuuta. 
Paikalle odotetaan saapu-

van yli 600 osallistujaa ympäri Euroo-
pan. Kyseessä on nuorten monilaji-
kisa, jossa kisataan kahdeksassa eri 
lajissa: yleisurheilussa, uinnissa, boc-
ciassa, pöytätenniksessä, näkövam-
maisten judossa, maalipallossa, pyö-
rätuolikoripallossa sekä näytöslaji 
sokkopingiksessä.

Suomen joukkueella on edustus ju-
dossa, pyörätuolikoripallossa, pöytä-
tenniksessä, uinnissa, sokkopingikses-
sä sekä yleisurheilussa. 

– Hienoa lähteä kotikisoihin näin 
suuren joukkueen kanssa! Tämä on 
hieno mahdollisuus nuorille urheilijoil-
le ja osalle heistä kyseessä ovat ensim-
mäiset kansainväliset kilpailut. Tulos-
sa on varmasti hienot kisat ja nuoret 
saavat elintärkeää kansainvälistä kisa-
kokemusta. Kisat ovat oiva tapa myös 
rakentaa paraurheilijan identiteet-
tiä, kertoo Reeta Lindeman, Suomen 
EPYG-joukkueen joukkueenjohtaja.

Suomen joukkueeseen kuuluvat 
muun muassa ratakelaaja Sini Pauk-
keri, joka edusti Suomea aikuisten 
EM-kisoissa Berliinissä viime kesänä, 
sekä S14-luokan 1 500 metrin vapaa-
uinnin maailmanennätyksen uinut pa-
rauimari Nader Khalili, joka on rikko-
nut lukuisia Suomen ennätyksiä sekä 
edustanut Suomea parauinnin EM-kil-
pailuissa Dublinissa.

Kilpailutapahtumien lisäksi nuoril-
le paraurheilijoille järjestetään Proud 
Paralympian -koulutusta, jossa heille 
opetetaan mm. mediataitoja, urheilun 
etiikkaa sekä urheilijan hyvinvointia ja 
vastuuta. Isona osana EPYG-kisoja on-

Suomesta 32 urheilijaa 
Pajulahden EPYG-kisoihin
European Para Youth Games -kilpailut järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa 
tulevana kesänä. Suomen joukkue kisoihin on nyt valittu. Yhteensä 32 nuorta 
paraurheilijaa kuudesta eri lajista pääsee edustamaan Suomea kotikisoissaan.
TEKSTI: PARALYMPIAKOMITEAN TIEDOTUS KUVA: LAURI JAAKKOLA

kin urheilijana kasvaminen sekä pa-
raurheilijan identiteetin luominen.

EPYG-kisapäivät ovat perjantaista 
sunnuntaihin 28.–30. kesäkuuta. Pää-
sääntöisesti lajien suorituspaikat ovat 
Pajulahden Urheiluopistolla, pois luki-
en uinti, joka kilpaillaan Mäkelänrin-
teen uintikeskuksessa Helsingissä ja 
yleisurheilu, jossa osa lajeista käydään 
Rakokiven kentällä Nastolassa.

European Para Youth Games -kilpai-
luja on järjestetty vuodesta 2011. Suo-
men kilpailut ovat järjestyksessään 
viidennet ja samalla myös selkeästi 
suurimmat osananottajamääriltään..
Kilpailuohjelma ja kisasivut: 
www.epyg2019.fi

Yleisurheilija Vilma Berg.

SUOMEN EPYG 2019 
-JOUKKUE
YLEISURHEILU
• Vilma Berg, Espoo
• Sini Paukkeri (+koripallo), Espoo
• Santeri Karvo (+koripallo), Espoo
• Jesse Anttila, Tuulos
• Iida Lounela, Ilmajoki
JUDO
• Miro Ahonen, Kemi
• Tessa Koponen, Turku
• Jyri Koukkari, Oulu
UINTI
• Nader Khalili, Vaasa
• Ilmari Laitala, Espoo
• Ville Nieminen, Hyvinkää
• Verneri Eronen, Jyväskylä
• Jenna Rajahalme, Nokia
• Daniela Sohlman, Vantaa
• Ronja Weckström, Helsinki
PÖYTÄTENNIS
• Aaro Mäkelä, Espoo
• Aino Tapola, Helsinki
• Juha Julmala, Seinäjoki
SOKKOPINGIS
• Väinö Rihti, Rusko
• Jyri Grönlund, Turku
• Jaakko Tulisalo, Helsinki
• Solina Rosti, Vantaa
PYÖRÄTUOLIKORIPALLO
• Sini Paukkeri, Espoo
• Santeri Karvo, Espoo
• Tero Hovatov, Lahti
• Rasmus Korhonen, Tampere
• Henri Kössö, Espoo
• Lasse Tahkoniemi, Espoo
• Aku Kylänpää, Espoo
• Tuomas Manni, Lohja
• Aleksi Manni, Lohja
• Nikke Koskelo, Oulu
• Alireza Rezaei, Vantaa
• Rebwar Amir, Tampere

Info
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K
esä-heinäkuun vaihteessa Yhdysvaltain Fort 
Waynessa pelattavassa paralympiakarsintatur-
nauksessa on jaossa kaksi paikkaa niin miehil-
le kuin naisille. Lokakuussa Saksan Rostockissa 
käytävissä EM-kilpailuissa paikkoja on jaossa 

vielä yksi.
Fort Waynen karsintaturnauksessa Suomi ei kuulu suurim-

piin suosikkeihin. Miehissä ennakkoon vahvimpia ovat Liet-
tua ja Yhdysvallat, naisissa puolestaan Kanada ja Yhdysvallat. 

Marginaalit ovat kuitenkin pienet, erityisesti naisten turna-
uksessa, jossa yksittäisen nuoren pelaajan kehittyminen paria 
astetta vahvemmaksi tekijäksi kansainvälisellä tasolla saattaa 
tietää isoja harppauksia ylöspäin tuloslistalla. Suomen nais-
ten joukkueessa tällainen pelaaja saattaisi olla 19-vuotias rii-
himäkeläinen Miina Grönroos, joka palkittiin kauden 2018–
2019 kotimaisen sarjakauden kehittyneimpänä pelaajana.

– Kyllä se palkinto mielestäni tuli oikeaan väliin. Menneen 
vuoden aikana olen oikeasti jaksanut ja pystynyt panosta-
maan lajiin ja halunnut kehittyä, Grönroos toteaa ja kiit-
telee naisten maajoukkueen valmentajia Petri Posiota ja 
Arttu Mäkistä.

Grönroos tutustui maalipalloon ensimmäistä kertaa alle 
10-vuotiaana näkövammaisten perheleirillä ja piti lajis-

Viekö seuraava kehitysaskel 
jo paralympialaisiin?
Sekä Suomen miesten että naisten maalipallomaajoukkueilla on vuoden 
2019 aikana kaksi mahdollisuutta saavuttaa paikka vuoden 2020 Tokion 
paralympialaisiin. 
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Miina Grönroos.

Info
Maalipallon 
paralympiakarsinta
Vuoden 2020 Tokion paralympialaisiin pääsee 10 miesten 
ja 10 naisten joukkuetta. Miehissä paikan ovat jo varmis-
taneet Japani, Brasilia, Saksa ja Belgia. Naisissa paikka on 
Japanilla, Venäjällä, Turkilla ja Brasilialla.

Kaksi paikkaa on auki niin miehille kuin naisille Yhdysval-
tain Fort Waynessa 28.6.–10.7. pelattavassa karsintatur-
nauksessa. Loput neljä paikkaa jaetaan syksyllä maanosi-
en mestaruusturnauksissa.

Miesten joukkueet Fort Waynessa: Argentiina, Espanja, 
Etelä-Korea, Kanada, Kreikka, Kiina, Liettua, Puola, Ruot-
si, Suomi, Tšekki, Turkki, Ukraina, USA

Naisten joukkueet Fort Waynessa: Australia, Espanja, 
Etelä-Korea, Iso-Britannia, Israel, Kanada, Kiina, Kreikka, 
Saksa, Suomi, Tanska, Ukraina, USA

ta. Aktiivisempi harrastaminen ei kuitenkaan alkanut vielä 
tuossa vaiheessa. Tuolloin Grönroos harrasti vielä taitoluis-
telua Riihimäen Taitoluistelijoissa.

– Luistelin esikouluikäisestä 10-vuotiaaksi. Olin kilparyh-
mässä ja se oli ihan vakavaa hommaa, mutta ei se sitten lo-
pulta ollut minun lajini, syntymästään saakka heikkonäköi-
nen Grönroos totesi.

Äiti ja kuntoutusohjaaja kannustivat viitisen vuotta sitten 
esiteini-ikäisen Grönroosin näkövammaisten nuorten leiril-
le, jossa hän pääsi taas tauon jälkeen kokeilemaan maali-
palloa. Leirillä nykyinen maajoukkuekollega Susanna Hal-
me kutsui Grönroosin Tampereelle maalipalloharjoituksiin.

Sittemmin Grönroos on siirtynyt käymään harjoituksissa 
pääkaupunkiseudulla, jonne pääsee Riihimäeltä nopeam-
min ja halvemmalla. Hän pelaa kuitenkin edelleen 1-divisi-
oonaa Nääsvil Tampereen joukkueessa.

Naisten maajoukkue on tällä hetkellä kompakti viiden 
pelaajan nippu, jossa Krista Leppänen ja Iida Kauppila 
edustavat kokemusta, Susanna Halmekin alkaa olla rutinoi-
tunut kansainvälisellä tasolla ja Grönroos sekä Raisa Kuu-
sela ovat valmiita nousemaan vastuurooleihin. Viime syk-
syn B-sarjan EM-kilpailuissa joukkue esiintyi edukseen ja oli 
Ukrainan jälkeen kakkonen..



36

Huipulla

– Kilpailen 100 metrin juoksussa, pi-
tuushypyssä ja kuulassa. Juoksu on 
suosikkilajini, sillä sitä on helpoin har-
joitella, Roosa sanoo.

Hän on osallistunut 2-vuotiaas-
ta saakka kesäisin äitinsä kotipaikka-
kunnalla Jämijärvellä järjestettäviin 
yleisurheilun Maanantaikisoihin, mut-
ta heinäkuun lopulla hän pääsee kil-
pailemaan vähän isommalla areenal-
la. EM-kilpailujen yleisurheilu käydään 

Roosan vuoro 
astua areenalle 
Kankaanpääläinen Roosa Kukkumäki, 19, valmistautuu parhaillaan elämänsä 
ensimmäisiin kansainvälisiin arvokilpailuihin. Hän on mukana Tampereella 24.–
29.7. järjestettävissä down-urheilijoiden avoimissa EM-kilpailuissa. Tampereella 
kilpaillaan yleisurheilussa ja pöytätenniksessä. Kukkumäki osallistuu 
yleisurheiluun.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: JYRKI TOIVANEN

Ratinan stadionilla Tampereen kes-
kustassa.

– Tavoitteenani on onnistua hyvin. 
Päästä maaliin juoksussa hyvällä ajal-
la ja saada onnistunut tulos pituudes-
sa ja kuulassa, Roosa toteaa.

Vaikka Roosa on kilpaillut kesäisin 
yleisurheilukisoissa aivan pienestä pi-
täen, on hän ehtinyt käydä myös läpi 
elämänvaiheen, jossa liikunta ei paljon 
kiinnostanut. Se meni kuitenkin ohi ja 

nyt hän harrastaa yleisurheilua Kan-
kaanpään Seudun Leiskussa.

– Halusimme Roosalle liikuntahar-
rastuksia, että liikunnasta tulisi elä-
mäntapa. Yleisurheilua on paikka-
kunnallamme helppo harrastaa ja 
Roosa otettiinkin seurassa hyvin vas-
taan ihan yleiseen lasten yleisurhei-
luryhmään, kertoo Roosan äiti Riikka 
Kukkumäki.

Roosa on käynyt viime vuosina Pa-
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julahdessa yleisurheilun Special Olym-
pics -valmennusleireillä sekä kesäl-
lä Tie Tähtiin -leirillä. Hän harrastaa 
myös alppihiihtoa ja osallistui tammi-
kuussa ensimmäisiin Special Olympics 
-alppihiihtokilpailuihinsa, jotka järjes-
tettiin Pajulahti Games -kilpailutapah-
tuman yhteydessä Messilässä. Roosa 
Kukkumäki oli muuten ainoa Pajulah-
ti Gamesiin osallistuneista 285 urhei-
lijasta, joka otti osaa kahteen eri lajiin: 
alppihiihtoon ja yleisurheiluun.

Roosa osallistui myös VAU:n koor-
dinoimaan Valtti-ohjelmaan vuonna 
2018. Valtti-ohjelmassa vammainen tai 
erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori 
saa henkilökohtaisen Valtin, joka toimii 
ohjattavansa liikuntakaverina ja järjes-
tää tälle harrastuskokeiluja. Valtit ovat 
pääasiassa liikunta-, kasvatus-, kuntou-
tus- tai sosiaalialan opiskelijoita.

– Valtti-ohjaaja on jatkanut ohjelman 
päättymisen jälkeen Roosan liikunnal-
lisena tukihenkilönä, Riikka-äiti sanoo.

Vanhemmat ovat tyytyväisiä Roosan 
entistä liikunnallisemmasta arjesta. 
Pikkuveli Rasmus on lupaava karting-
kuljettaja. Harrastus on vienyt per-
heeltä paljon huomiota.

– Koko perheen elämä on pyörinyt pit-
kälti Rasmuksen harrastusten parissa ja 
olemme nyt halunneet panostaa myös 
Roosan kanssa tekemiseen ja harrasta-
miseen, Riikka Kukkumäki sanoo.

Roosa on viettänyt viimeiset kaksi 
vuotta arkiviikkonsa lomia lukuun ot-
tamatta Porissa, jossa hän on käynyt 
Luovin ammattiopistoa. Hän sai opin-
not päätökseen keväällä.

– Haluaisin päästä kauppaan töihin, 
Roosa kertoo tulevaisuudensuunnitel-
mikseen..

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

Yleisurheilukilpailut käydään Ratinan stadionilla ja pöy-
tätenniskilpailut Varalan Urheiluopistolla. Molemmissa 
lajeissa kilpailupäivät ovat 26.–28.7.

Suomalaisurheilijoita on mukana yleisurheilussa:
Juho Oksman (Kotka), Veeti Mustalahti (Seinäjoki), 
Jani Töyrylä (Iitti), Eliel Nikkola (Tampere), 
Roosa Kukkumäki (Kankaanpää), Samuel Jalo (Huittinen), 
Oliver Patama (Turku), Elmeri Siirilä (Veteli) ja 
Joonas Elo (Kouvola).

Kisasivut: www.tampere2019.fi

Info

Down-urheilijoiden EM-kilpailut
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– Jaden elämä oli hiuskarvan varassa. Hän oli vastasyntynee-
nä Freeman Hospitalissa viikon ajan, äiti Mira Karppi kertoo.

Nyt Jade on palaamassa Newcastleen, jossa järjestetään 
elinsiirron saaneiden maailmanmestaruuskilpailut 17.–24. 
elokuuta. Hän täyttää yhdeksän vuotta hieman ennen kisoja.

– Kun näimme ilmoituksen, että MM-kisat on samassa 
kaupungissa, jossa hän vietti ensimmäisen viikkonsa, oli 
lähteminen lyöty lukkoon siltä seisomalta. Tuntuu ihan kä-

Jadella perheineen edessä 
tunteikas paluu Englantiin
Koillis-Englannissa sijaitsevalla Newcastlen kaupungilla on erityinen asema 
tervajokelaiselle Jade Kangasniemelle. Jo kahden päivän ikäisenä hän 
aloitti ECMO-hoidot Newcastlen Freeman Hospitalissa. ECMO on veren 
happeuttamista koneellisesti kehon ulkopuolella.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: RIIKKA AUSTEN

 Jade Kangasniemi yhdessä vanhempiensa Kari Kangasniemen ja Mira Karpin kanssa.

sittämättömältä, että palaamme sinne tällaisissa merkeis-
sä, Mira Karppi sanoo.

Jade sai munuaisensiirron maaliskuussa 2012, eli ennen 
kuin oli täyttänyt edes kahta vuotta. Munuaisen luovutti 
oma isä Kari Kangasniemi, joka myös osallistuu Newcas-
tlen kisoihin omaisluovuttajien sarjassa.

Elinsiirron saaneiden urheilu tuli pohjanmaalaisperheel-
le tutuksi vuonna 2016, kun Vantaan EM-kilpailujen yhtey-
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Jade Kangasniemi.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: NYHOLMIEN KOTIALBUMI

Newcastle on mieluinen kisapaikka 
jalkapallosta pitävälle Alinalle
Alina Nyholm, 15, on kuusilapsisen per-
heen nuorimmainen. Vajaa kolme vuot-
ta sitten hän sairastui maksan vajaatoi-
mintaan, ja hänelle tehtiin maksansiirto 
joulukuussa 2016.

Turkulainen Nyholmien perhe on hy-
vin liikunnallinen ja Alinallekin urheile-
minen on ollut lähellä sydäntä niin en-
nen sairastumista kuin sen jälkeenkin.

– Harrastan jalkapalloa, yleisurheilua 
ja uintia sekä omatoimista liikuntaa, Ali-
na sanoi.

Taustat huomioiden ei ollut yllätys, että 
Nyholmit tarttuivat täkyyn, kun Sari Ruot-
salainen kysyi syksyllä 2018 Munuais- ja 
maksaliiton lapsipotilaiden vanhemmil-
le suunnatussa Facebook-ryhmässä kiin-
nostusta lähteä mukaan elokuussa 2019 
Englannin Newcastlessa järjestettäviin 

elinsiirron saaneiden MM-kilpailuihin.
– Odotan mukavaa matkaa. Uusia ys-

täviä, tutustumista uuteen kulttuuriin ja 
ehkä jopa paikallisen jalkapalloseuran 
pelin seuraamista, innokkaaksi penk-
kiurheilijaksi tunnustautuva Alina totesi.

Elinsiirron saaneiden kisoihin kuuluu 
se, että urheilijat osallistuvat useisiin la-
jeihin. Alina Nyholmkin valitsi kisaviikol-
leen melkoisen kattauksen: 100 met-
rin juoksu, pituushyppy, pallonheitto, 
4x100 metrin viesti ja 25 metrin vapaa-
uinti. Lisäksi hän osallistuu jalkapalloon, 
jos Suomi vain saa joukkueen kasaan.

– Uskon, että kisat tarjoavat Alinalle uu-
denlaisen elämyksen urheilusta. Samalla 
hän saa myös uudenlaisia vertaiskontak-
teja ja näkemystä elinsiirtourheilusta, sa-
noo Alinan äiti Pauliina Nyholm. Alina Nyholm.

dessä järjestettiin kansainvälinen elinsiirron saaneiden las-
ten ja nuorten leiri.

– Tapahtuma oli ikimuistoinen. Tutustuimme siellä eng-
lantilaiseen perheeseen, joka asui Newcastlessa. Heidän 
lapsensa oli osallistunut useisiin kilpailuihin, ja mietimme 
olisiko Jaden joskus mahdollista osallistua. Silloin aloimme 
selvitellä, missä on kisoja ollut aiemmin ja missä tulee ole-
maan tulevaisuudessa, Mira Karppi kertoo.

– Jo ajatus siitä, että olemme voineet suunnitella jotain 
näin pitkällä tähtäimellä, on haave vuosien takaa. Odotam-
me kisareissulta kokonaisvaltaisesti kisatunnelmaa, osal-
listumista, kannustusta ja muiden perheiden tapaamista. 
Olemme pitäneet yhteyttä perheeseen, johon tutustuimme 
Vantaalla, ja tapaamme myös heidät siellä. Tulemme vierai-
lemaan myös Freemanin sairaalassa, jossa olimme Jaden 
syntyessä, hän jatkaa.

Suomesta on perinteisesti lähtenyt kohtuullisen suu-
ri joukkue elinsiirron saaneiden urheilun arvokilpailuihin, 
mutta kilpailijat ovat olleet aikuisia. Nyt Newcastleen läh-
tevät juniorisarjoissa kilpailevat 9-vuotias Jade ja 15-vuotias 
Alina Nyholm. Myöskään omaisluovuttajien sarjassa ei ole 
aiemmin suomalaisosallistujia ollut.

– Osallistun Newcastlessa pallonheittoon ja uintiin. Siellä 
pääsee nukkumaan hotelliin, saa temmeltää ja pitää haus-
kaa, Jade kertoo odotuksistaan.

Koti-Suomessa Jade harrastaa telinevoimistelua, jota ei 
elinsiirron saaneiden kisojen lajiohjelmasta löydy.

– Siinä on kivaa, kun saa hyppiä trampalla ja tehdä kiep-
piä rekillä, Jade sanoo..
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S
uomesta lähtee 36 elin-
siirron saaneen urheili-
jan joukkue Iso-Britannian 
Newcastlessa 17.–24. elo-
kuuta järjestettäviin World 

Transplant Games -kisoihin, eli elinsiir-
ron saaneiden maailmanmestaruus-
kilpailuihin. 

Tällä kertaa voi sanoa Suomen jouk-
kueen olevan sekoitus kokemusta ja 
nuoruutta, kun mukana on pitkästä ai-
kaa myös juniorisarjojen urheilijoita. 
Yhtään uuden yli 80-vuotiaiden sarjan 
urheilijaa Suomella ei ole, mutta use-
ampi 70–79-vuotiaiden sarjan kilpaili-
ja kuitenkin.

Ensimmäistä kertaa Suomesta on 
mukana kilpailija myös elinluovut-
tajien sarjassa, kun munuaisen tyt-
tärelleen – joka niin ikään osallistuu 
kilpailuihin – luovuttanut Kari Kan-
gasniemi osallistuu pallonheittoon ja 
50 metrin vapaauintiin.

Jalkapallo on ensimmäistä kertaa vi-

Kisajoukkue 
yhdistelmä 
kokemusta ja nuoruutta
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: MAURI FORSBLOM

rallisena lajina MM-kilpailuissa. Suo-
mi on mukana 6-vs-6 -pelimuodol-
la pelattavassa turnauksessa. Toinen 
joukkuelaji, jossa Suomesta on jouk-
kue mukana, on lentopallo. Sydän- ja 
keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailuissa 
Suomen lentopallojoukkue on ollut 
pitkään lyömätön, mutta MM-kilpai-
luissa taso on kovempi. Vuoden 2017 
MM-kilpailuissa Espanjan Malagassa 
Suomi jäi mitalipelien ulkopuolelle.  

Elinsiirron saaneiden arvokilpailuis-
sa urheilijat voivat valita kisaohjel-
maansa useita lajeja ja näin potenti-
aalisia mitalilajeja on paljon. Malagan 
MM-kilpailuissa 2017 Suomen 41 ur-
heilijan joukkue saavutti 38 mitalia.

Newcastlessa suomalaisurheilijoi-
ta osallistuu dartsiin, yleisurheiluun, 
uintiin, petankkiin, keilailuun, lento-
palloon, pyöräilyyn, pöytätennikseen, 
jalkapalloon, sulkapalloon ja golfiin. 
Yleisurheilu on tuttuun tapaan selke-
ästi suurin suomalaislaji..

Suomen joukkue 
elinsiirron saaneiden 
MM-kilpailuihin
• Risto Aholainen, Espoo
• Tapio Aikio, Oulainen
• Pinja Ekström, Lahti
• Hannu Eronen, Vantaa
• Mila Gustavsson-Lilius, Espoo
• Tuija Helander, Eura
• Teijo Hietanen, Tampere
• Reijo Hilli, Lappajärvi
• Jade Kangasniemi, Tervajoki
• Johanna Kankaanpää, Tampere
• Mika Kirjavainen, Espoo
• Mikael Kock, Vöyri-Maksamaa
• Arto Kärkkäinen, Kuopio
• Jarmo Leväinen, Vantaa
• Reino Luokkanen, Espoo
• Alina Nyholm, Turku
• Juha Ojastenmäki, Äänekoski
• Hannu Ouvinen, Espoo
• Tomi Palovaara, Tampere
• Petri Rapeli, Nurmijärvi
• Olavi Rautiainen, Helsinki
• Joni Saarinen, Vantaa
• Jukka Saarinen, Jalasjärvi
• Ulla Saarinen, Vantaa
• Jorma Savolainen, Lahti
• Tarja Savolainen, Joensuu
• Martti Siekkinen, Helsinki
• Esko Sohlo, Espoo
• Jaana Soppi, Helsinki
• Armi Sundström, Vihti
• Tero Suominen, Lahti
• Janne Tirronen, Helsinki
• Harri Turunen, Loviisa
• Veijo Uotinen, Helsinki
• Jari Veromaa, Helsinki
• Jari Vihanne, Tuusula
• Kari Kangasniemi, Tervajoki 
(osallistuu elinluovuttajien sarjaan)

Kisasivut: 
www.worldtransplantgames.org

Info

Espoolainen 
Hannu Ouvi-
nen osallis-
tuu Newcas-
tlen kisoissa 
keilailuun, 
golfiin, pe-
tankkiin ja 
100 metrin 
juoksuun. 
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Suomen Paralympiakomitea ja Olym-
piakomitea aloittivat yhteistyön Nuo-
relle siivet -lahjoituskampanjassa. 
Kampanjan tuotto ohjataan Suomen 
urheiluakatemioille ja nyt tukea voi 
kohdistaa myös paraurheilijoille, jotka 
ovat urheiluakatemioiden piirissä. Pa-
raurheilijoille kohdistettava tuki ohja-
taan paraurheilijoiden valmennustoi-
minnan kehittämiseen ja lisäämiseen.

Yhä useampi paraurheilija harjoitte-
lee samoissa seuroissa, harjoitteluryh-
missä ja olosuhteissa vammattomien 
urheilijoiden kanssa. Jotta harjoittelu 
onnistuu täysipainoisesti, paraurheili-
jat tarvitsevat esteettömät ja saavutet-
tavat harjoittelupaikat sekä vammais-
urheilun erityispiirteet huomioivaa 
valmennusosaamista. Urheiluakate-
miatoiminta tavoittaa tällä hetkellä 
reilut 80 paraurheilijaa. 

Yhtenä #nuorellesiivet -kampanja-
kasvoista on ratakelaaja Sini Paukke-
ri, 17, joka opiskelee Mäkelänrinteen 
urheilulukiossa ja kuuluu Urheaan.

– On hienoa, että paraurheilijat voi-Sini Paukkeri.

Oikaisu
Toisin kuin Vammaisurheilu & -lii-
kunta -lehden numeron 1/2019 
sivun 29 kuvatekstissä mainittiin, 
hymyä Special Olympics -keilaa-
ja Johanna Koskisen huulille ei 
suinkaan saanut hopeamitali, 
vaan kultamitali.

#Nuorellesiivet -kampanjan kautta 
voi tukea nuoria paraurheilijoita
TEKSTI JA KUVA: LEENA KUMMU

vat treenata parhaissa mahdollisissa 
olosuhteissa vammattomien urheili-
joiden kanssa. Sopeuduin Mäkelänrin-
teeseen todella nopeasti samanhen-
kisten ihmisten joukkoon ja yksin 
asuminenkaan ei tuottanut mitään 
suurempia ongelmia, Paukkeri kuvai-
lee arkeaan.

Yritykset ja yksityishenkilöt voivat 
tehdä lahjoituksia nuorellesiivet.fi 
-verkkosivuston kautta. Lahjoitusvali-
kosta valitaan kohta Tuki nuorille pa-
raurheilijoille.
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S
uomi jäi lopulta seitsemän jouk-
kueen turnauksessa viimeiseksi, 
mutta nuori joukkue ihastutti en-
nakkoluulottomilla otteillaan. Al-
kusarjan viimeisessä ottelussaan 

Itävaltaa vastaan Suomi nousi 0–1-tappioase-
masta 2–1-voittoon Turun Interin Alex Lundel-
lin ja Helsingin Jalkapalloklubissa pelaavan Sa-
mu Grundströmin maaleilla.

Turnauksen päätöspäivän sijoitusotteluissa 
Suomi pelasi ensin 1–1-tasapelin Itävallan kans-
sa Onni Martikaisen onnistuttua maalinteos-
sa ja hävisi sitten 0–1-lukemin Pohjois-Irlan-
nille. Voitto Pohjois-Irlanti -pelistä olisi tiennyt 
Suomelle turnauksen viidettä sijaa ja paikkaa 
vuoden 2021 MM-kilpailuihin Australiaan.

Nuori joukkue ihastutti
EM-kotikisoissa
Suomi isännöi sähköpyörätuolijalkapallon Euroopan mestaruuskilpailuja 
toukokuussa Lahden Liikuntakeskus Pajulahdessa. Laji rantautui Suomeen 
kuluvan vuosikymmenen alussa ja Pajulahden kisoissa Suomi esiintyi 
ensimmäistä kertaa arvokilpailuissa.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Suomen joukkueen avainpelaajat ovat kaikki 
alle 20-vuotiaita, joten joukkueella on edessään 
lupaava tulevaisuus. Tällä haavaa sähköpyörä-
tuolijalkapalloa pelataan Turussa, Helsingissä 
ja Tampereella. Lisäksi Seinäjoella ollaan aloit-
tamassa toimintaa.

– Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet 
pärjätä tulevaisuudessa. Kehitymme koko ajan 
paljon, jo tämän turnauksen aikanakin menim-
me hirveästi eteenpäin, sanoi turkulaisen FC 
Interin ja maajoukkueen kantaviin voimiin kuu-
luva Onni Martikainen.

Sähköpyörätuolijalkapallo on vaikeavammai-
sille henkilöille suunnattu laji. Pelaajien käsien 
toimintakyky ei riitä esimerkiksi manuaalisen 
pyörätuolin käyttämiseen tai sähköpyörätuo-
lisalibandyn mailan hallitsemiseen. Sähköpyö-
rätuolijalkapalloa pelataan pelituolin etuosaan 
kiinnitettävällä puskurilla ”potkien”, joten pa-
rempi vartalonhallinta ei automaattisesti tee 
parempaa pelaajaa.

– Voima ei merkitse tässä lajissa mitään, vaan 
se, miten pystyt hallitsemaan pelituoliasi, sum-
maa HJK:n ja maajoukkueen maalivahti Halti 
Toppinen.

Maajoukkuepelaajat nostavat lajin taktisuu-
den yhdeksi kiehtovimmista asioista sähköpyö-
rätuolijalkapallossa. Palloa on erittäin hankala 
kuljettaa yksinään maaliin, joten joukkuepelin, 
syöttelyn ja pallottomien pelaajien sijoittumisen 
täytyy olla hyvällä tolalla, jotta lajissa voi pärjätä.

Pelillisten hienouksien lisäksi tulevat myös lajin 
sosiaaliset aspektit. Vaikeavammaisille henkilöil-
le ei ole tarjolla liikaa harrastusmahdollisuuksia, 
joissa pääsee säännöllisesti tapaamaan vertaisi-
aan ja tekemään yhdessä heidän kanssaan.

– On kavereita, hyvä porukka ja hauskaa yhdes-
sä. Kaikilla on suurin piirtein samanlaiset tuolit, 
samat tavoitteet ja sama tosi hyvä henki. Kaikki 
kannustavat toisiaan, kiittelee maajoukkueen ja 
Tampereen Pallo-Veikkojen Jenna Olán..Tanskan Simon Damtoft ja Suomen Samu 

Grundström kamppailevat pallosta.
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K
un Suomen CP-jalkapallo-
maajoukkue matkaa hei-
näkuussa Espanjan Se-
villaan, koostuu joukkue 
pelaajista, jotka tulevat 

hieman yksinkertaistaen kolmesta eri 
viiteryhmästä:

1. Erityisryhmien  
SM-sarjapelaajat
Kotimaisissa erityisryhmäjoukkueis-
sa pääosa pelaajista on kehitysvam-
maisia, mutta mukana on myös CP-
vammaisia ja muita liikuntarajoitteisia 
pelaajia, jotka pystyvät liikkumaan 
kentällä ilman apuvälineitä. Karkeasti 
ottaen CP-jalkapalloon voivat luokituk-
sen saada pelaajat, joilla on joko CP-
vamma tai myöhemmällä iällä saatu 
aivovaurio tai halvaus. Erityisryhmien 
SM-sarjassa ja muissa kotimaan tur-
nauksissa ei luokittelua ole.

– Olin pelannut erityisryhmien tur-

Antti Hovi (vas.) pelaa CP-jalkapallomaa-
joukkueen ohella 6. divisioonaa Lohjan 
Pallon kakkosjoukkueessa. Nuori Janne 
Nykänen edustaa erityisryhmien 
SM-sarjan FC Kontu Panttereita.

Kiinnostaako 
CP-jalkapallo?
Ota yhteyttä CP-jalkapallomaa-
joukkueen valmentajaan Ville 
Salliseen (villesallinen1@gmail.
com, puh. 050 517 6763) tai oman 
lähialueesi jalkapallon erityisryh-
mäjoukkueeseen. Seurat löydät 
hakemalla VAU:n Löydä oma seu-
ra -palvelusta: www.vammaisur-
heilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura

Kolme tietä 
CP-jalkapallon pariin
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Info

nauksia ja sitä kautta valmentaja Vil-
le Sallinen ja maajoukkuepelaaja Jo-
hannes Siikonen tulivat juttelemaan. 
Olen ollut nyt kolmisen vuotta muka-
na. Tämä on tosi mukava jengi ja olen 
saanut hyviä ystäviä, kertoo CP-maa-
joukkueen ja Turun Palloseuran Sa-
teenkaari-erityisryhmän pelaaja Juho 
Ovaska.

2. Vammattomien alasarjoissa ja 
juniorisarjoissa pelaavat
CP-jalkapallomaajoukkueen ns. mini-
mivammaluokan, eli FT3:n pelaajat 
Ville Kuronen ja Antti Hovi pelaavat 
miesten 6. divisioonaa, Kuronen Hel-
singin Veijareissa ja Hovi Lohjan Pallon 
kakkosjoukkueessa. Kokenut Janne 
Helander bongattiin aikoinaan CP-jal-
kapallon pariin, kun hän pelasi porilai-
sen Musan Salaman B-junioreissa.

– Meillä oli peli Tampereella ja sen 
jälkeen TPV:n erityisryhmäjoukku-

een Auringonnousun valmentaja Ris-
to Lahtinen otti yhteyttä meidän val-
mentajaamme. Sitten pian otettiinkin 
yhteyttä Helsingistä ja tällä tiellä ol-
laan vieläkin, Helander kertaa 16 vuo-
den takaisia tapahtumia.

3. Harrastejoukkueissa pelaavat
Nykyään Janne Helander pelaa Musan 
Salamien toimihenkilöistä koostuvas-
sa harrasteporukassa ja vielä Helan-
deriakin kokeneempi CP-jalkapalloi-
lija Johannes Siikonen helsinkiläisen 
PK-35:n Äijäfutis-harrastesarjajouk-
kueessa. Pienellä kentällä pelattava 
harrastesarja onkin hyvä vaihtoehto 
sellaiselle CP-jalkapalloilijalle, jonka 
vamma on aavistuksen liian lievä eri-
tyisryhmien SM-sarjaan, mutta liikku-
vuus ei ihan riitä isolla kentällä pelat-
tavaan jalkapalloon. CP-jalkapallossa 
kenttä on kooltaan 70 metriä pitkä ja 
50 metriä leveä..
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Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

TEKSTI: SOILE HONKALA JA ANTTI TULASALO 
KUVAT:  JULIA HONKALA, SOILE HONKALA

R
etkeily on kaikille sopi-
va harrastus! Tutkimukset 
toisensa perään kertovat 
luonnon hyvää tekevistä 
vaikutuksista, joista jokai-

nen voi päästä osalliseksi. Esteettömien 
luontokohteiden määrä on lisääntynyt 
ja ympäri Suomea on paljon retkikoh-
teita, jotka soveltuvat pyörätuolilla liik-
kuville retkeilijöille. 

Vaikeasti vammaisen retkeilijän ei 
tarvitse kuitenkaan tyytyä pelkästään 
esteettömiin luontopolkuihin, sillä on 
olemassa paljon erilaisia toimintaväli-
neratkaisuja, jotka mahdollistavat ret-
keilyn myös haastavammissa maas-
toissa ja reiteillä, jotka eivät ole täysin 
esteettömiä.

Tässä muutama väline, joiden avulla 
vaikeasti vammainen lapsi tai aikuinen 
voi kokea retkeilyn iloa yhdessä avus-
tajan kanssa: 

Joelette-maastokärry
Joelette-maastokärryissä istut kuin ku-
ningastuolissa! Kärryissä on mukava 
istuin ja hyvät tuet. Kärryillä pääsee 
liikkumaan myös kapeilla metsäpoluil-
la ja haastavissa maastoissa. Avustajia 

Toimintavälineiden avulla 
haastavillekin poluille

tarvitaan kaksi, toinen eteen ja toinen 
taakse. Kärryjen edessä olevalla avus-
tajalla on käytössään kannatinvaljaat 
ja takana olevalla avustajalla käsijarru 
ja työntöaisan korkeudensäätö. 

Hippocampe- ja Hippocampe 
marathon -maastopyörätuolit
Hippocampe-maastopyörätuoli on mo-
nikäyttöinen väline maastossa liikkumi-
seen. Maastopyörätuoli on varustettu 
työntöaisalla ja vetonarulla, ja liikkumi-
nen juurakkoisilla metsäpoluilla helpot-
tuu kahden avustajan kanssa. Hippo-
campe-maastopyörätuolista on tullut 
markkinoille myös uudempi Marathon-
malli, jossa on käyttöjarrut. Niiden ansi-
osta liikkuminen mäkisissä maastoissa 
on helpompaa ja turvallisempaa. 

Josi-Wismi -terapiarattaat
Suurilla jousitetuilla takapyörillä ja yh-
dellä etupyörällä varustetut Josi-Wismi 
-terapiarattaat liikkuvat kevyesti myös 
epätasaisessa maastossa. Rattaat voi 
kytkeä vetovarren avulla polkupyörän 
perään, jolloin siirtyminen retkipaikal-
le käy luontoystävällisesti ja kätevästi 
pyöräillen.

Retkeilyvinkkejä yli yön tapahtu-
vaan retkeen vaikeasti vammaisen 

perheenjäsenen kanssa 
löydät Malikkeen koti-
sivuilta: www.malike.fi 
-> Malike-kokemuksia 
-> Yöksi ulos – vink-
kejä perheille yön yli 
kestävälle retkelle

Joelette-maastokärry.

Hippocampe Marathon -maastopyörä-
tuoli.

Josi-Wismi -terapiarattaat.

Lisätietoa:
•  Hippocampe-maastorattaat. 
  Maahantuoja: Apuväline AVUX,  
  apuvalineavux.fi
•  Joelette-maastokärry. 
  Suomessa ei maahantuojaa, 
  mutta kärryjä voi tiedustella   
  valmistajalta: Ferriol Matrat, 
  www.joeletteandco.com
•  Josi-Wismi. 
  Maahantuoja: Camp Mobility, 
  www.campmobility.fi
•  Esteettömiä luontokohteita 
  löydät osoitteesta 
  www.luontoon.fi/esteeton
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Henry Manni.

KUVA: HARRI KAPUSTAMÄKI/PARALYMPIAKOMITEA

Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Elokuun viimeinen viikko 26.8.–1.9. on kouluissa valtakun-
nallinen harrastusviikko. Viikon aikana paikalliset yhdistyk-
set ja seurat voivat tarjoutua esittelemään toimintaansa 
oppilaille. Kyseessä voi olla esimerkiksi oppilaille ja opetta-
jille suunnattu lajikokeilu.

Harrastusviikolle mukaan ilmoittautuneet koulut löytyvät 
osoitteesta www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimin-
taa/harrastusviikko. Yhdistykset ja seurat voivat olla yhte-
ydessä lähikoulunsa yhteishenkilöön.

#Seurasydän
-kampanjalla juhlistetaan 
seuratoiminnan 
yhteisöllisyyttä

#Seurasydän on Suomen Olympiakomitean koordinoima 
kampanja, jonka tarkoituksena on innostaa urheiluseu-
roissa ja liikuntatoimintaa järjestävissä yhdistyksissä toimi-
via ihmisiä levittämään yhteisöllisyyden arvoja ympärilleen 
niin sosiaalisessa mediassa kuin omassa toiminnassaan.

Kampanja on oiva mahdollisuus tuoda näkyviin myös ur-
heilun ja liikunnan monimuotoisuutta. Olisi hienoa, että 
#Seurasydän-kampanjan kautta näkyisivät urheiluseuro-
jen alaisuudessa toimivat erityisryhmät, vammaisurheilun 
erikoisseurat sekä paikallisyhdistykset, joiden alaisuudessa 
on urheilu- ja liikuntatoimintaa.

Kampanja käynnistyy 1.9., josta lähtien rakkauttaan 
omaan seuraansa tai yhdistykseensä voi tuoda esiin sosi-
aalisen median kanavissa #Seurasydän-häshtägin alla ja 
kaikilla muillakin kuviteltavissa olevilla tavoilla. Ideointia voi 
harrastaa sekä kuvia ja videoita kerätä jo kesän aikana.

Kampanjan puitteissa vietetään tiistaina 24.9. Seurapai-
ta-päivää, jolloin tavoitteena on, että seuratoiminnassa 
mukana olevat ja olleet pukevat oman seuran verkkatakin 
tai paidan päälle ja lähtevät töihin, kouluun, päiväkotiin ja 
kuka minnekin.

Lisätiedot #Seurasydän-kampanjasta: 
www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seurasydan

Seurat ja yhdistykset 
mukaan harrastusviikolle 
26.8.–1.9.

Kokeile lajeja ja 
välineitä Sporttitorilla 
Pajulahdessa 28.6.
Tervetuloa Sporttitorille Liikuntakeskus Pajulahteen per-
jantaina 28.6. klo 10.00–19.30! Sporttitorilla pääset tutustu-
maan ja kokeilemaan vammaisurheilun lajeja sekä osallis-
tumaan urheiluvisaan, josta voi voittaa palkintoja! 

Mittauta, kuinka kovaa pystyt heittämään maalipalloa, 
ammu puhallustikkaa, kokeile vatsalauta- tai pyörätuolisla-
lomia (säävaraus), pelaa bocciaa sekä kokeile ratakelausta 
paralympiamitalisti Henry Mannin opastuksella.

Saat Sporttitorilla tietoa liikuntamahdollisuuksista ja lii-
kunnan apuvälineistä sekä vinkkejä urheilijan polulle Hen-
ry Mannilta.

Sporttitori on maksuton tapahtuma, joka järjestetään 
Pajulahden päätalon ympäristössä. Sporttitorilla vierailun 
ohella pääset myös seuraamaan kansainvälisiä nuorten Eu-
ropean Para Youth Games -kisoja, jotka käydään Pajulah-
dessa 28.–30.6.

Lisätiedot: VAU, lasten ja nuorten liikunnan suunnittelijat 
Nina Peltonen, puh. 050 400 1532, 
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi ja 
Henry Manni, puh. 050 576 5501, 
henry.manni@vammaisurheilu.fi
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E-urheilu esittäytyy 
Liikuntamaassa
VAU isännöi Apuväline 2019 -messujen yhteydessä järjestettävää 
Liikuntamaata 7.–9. marraskuuta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. 
Liikuntamaassa pääsee kokeilemaan ja tutustumaan vammaisurheilun ja 
-liikunnan lajeihin yli 30 toimintapisteellä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: SEUL/JUSSI JÄÄSKELÄINEN

Katsaus kunto- ja harrasteliikunnan ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoihin.

Kuntoillen

U
utena lajina Liikuntamaas-
sa on mukana elektroni-
nen urheilu eli e-urheilu.

– Koska kyseessä on 
koko perheen tapahtu-

ma, täytyy se ottaa huomioon myös 
tapahtumassa kokeiltavissa olevas-
sa pelissä. Liikuntamaassa pääsee pe-
laamaan erityisesti lasten ja nuorten 
suosiossa olevaa Fortnite-peliä, kertoo 
hanketyöntekijä Aapo Räntilä Suomen 
Elektronisen Urheilun Liitosta (SEUL).

Räntilä näkee e-urheilun soveltuvan 
erityisryhmille siinä mielessä mainios-
ti, että se poistaa fyysisen läsnäolon 
tarpeen.

– Sinun ei täydy päästä paikalle voi-
daksesi olla osa yhteisöllistä toimin-
taa, hän selvittää.

Räntilä myöntää, että esteettö-
myyden ja saavutettavuuden osal-
ta e-urheilullakin on vielä tekemistä, 
esimerkiksi monien suurien lanien (lä-
hiverkkotapahtumien) kohdalla.

– Pyrimme jatkossa kouluttamaan 
tapahtumajärjestäjiä ja kehittämään 
tätäkin osa-aluetta, jotta saavutetta-
vuus paranisi, Räntilä lupaa.

E-urheilun osalta on käyty kylläs-
tymiseen asti keskustelua siitä, onko 
kyse urheilusta vai ei. Aapo Räntilä ei 
pidä vastakkainasettelua relevanttina, 
vaan pohtii mieluummin, mitä e-ur-
heilu ja ns. perinteinen urheilu voisi-
vat toisilleen antaa.

– E-urheilu tavoittaa myös sellaisia 
ihmisiä, joita perinteinen urheilu ei ta-
voita. E-urheilun avulla he voivat pääs-
tä osaksi yhteisöllistä toimintaa, löy-

tää mielekästä harrastustoimintaa ja 
kehittää itseään, Räntilä sanoo.

Jos ajatellaan esimerkiksi joukkueen 
sisäisen kommunikaation toimivuutta 
tai pelaajien reaktiokykyjä, ei huipputa-
son e-urheilu kalpene millekään urheilu-
muodolle. Fyysinen rasitus ei pelatessa 
ole merkittävä, mutta pelaajien olisi sil-
ti hyvä olla kunnossa, jotta keskittymis-
kyky ei pääse horjumaan ja uraa huipul-
la voisi jatkaa mahdollisimman pitkään.

– Sitä painotetaan meillä nyt voi-
makkaasti, että terveelliset elämän-
tavat ja liikunta tukevat pelaamista. 
Monet pelaajat kokevat loppuunpala-

misen uransa aikana elämän ollessa 
pelkkää pelaamista ja matkustamista. 
Kilpapelaajan uran kesto saattaa jää-
dä hyvinkin lyhyeksi, jos muu elämä ei 
tue pelaamista. Pyrimme kovasti te-
kemään e-urheilusta tasaisemman ja 
terveellisemmän lajin, Räntilä sanoo.

Kotimaisten pelaajien aivan terä-
vin kärki näyttää esimerkkiä muille  
e-urheilijoille.

– Tämän hetken suomalaishuiput – esi-
merkiksi Miikka Kemppi ja koko Encen 
joukkue – ovat siellä missä ovat pitkäjän-
teisen työn ja tasapainoisten elämänta-
pojen ansiosta, Räntilä toteaa..

Suomalainen e-urheilujoukkue Ence ylsi hopealle Counter Strike -pelin kovimmassa 
turnauksessa Puolan Katowicessa alkuvuodesta.
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Kuntoillen Kuntoillen

L
uonto kaikille -hankkees-
sa pyritään lisäämään Päi-
jät- ja Kanta-Hämeen luon-
tomatkailualan yrityksien 
osaamista esteettömyys- ja 

saavutettavuusasioissa. Tämän tavoit-
teen toteutumisessa tärkeässä roolissa 
ovat vuoden 2019 ja kevään 2020 aika-
na toteutettavat eräretkeilyyn ja kalas-
tukseen liittyvät pilottitapahtumat, joi-
ta on suunnattu eri kohderyhmille.

– Yksi pilottien ydinasioista on saa-
da palautetta osallistujilta, jotta pi-
lotteja järjestäneet yritykset pystyvät 
kehittämään luontomatkailupalvelu-
jaan erityisryhmien tarpeisiin sopivak-
si, selvittää Luonto kaikille -hankkeen 
projektipäällikkö Petri Rissanen.

Ensimmäinen pilotti oli jo kesäkuun 
alussa, kun luonto- ja eräopas Mika 
Railo järjesti retkeilykurssin näkövam-
maisille nuorille Evon retkeilyalueel-
la Kanta-Hämeessä. Näkövammaisten 
liiton nuorisotoimen organisoimalla 
retkellä yövyttiin maastossa ja käytiin 
läpi luonnon monimuotoisuutta eri 
aistien avulla.

Loppukesän ja alkusyksyn aikana 
järjestetään 6–7 pilottia mm. selkä-
ydinvammaisille ja amputoiduille hen-
kilöille sekä vaikeavammaisten lasten 
perheille. Kevään 2020 aikana tulee 
ohjelmassa olemaan vielä kolme pilot-
tia. Petri Rissasen suunnitelmissa on 
ainakin kehitysvammaisille henkilöille 
suunnattu retki.

LUKA-hankkeen varmistuneet 
pilotit loppuvuonna 2019
16.7. Luontoaistimuspilotti CP-liiton 
sopeutumisvalmennuskurssilla, Moi-
jalan kurssikeskus, Hattula
Luontoaistimuskonseptia ja matalan 
kynnyksen retkeilyä.
8.–11.8. Selkäydinvammaisten Akson 
ry:n luontopilotti, Evon Rahtijärvi
Melontaa, kalastusta, luontokuvausta, 

LUKA-hankkeen 
piloteissa hiotaan 
matkailupalveluja saavutettaviksi
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: MARKUS KUOPPALA

retkiruokailua ja Metsämieli-konsep-
tin mukaista luontohyvinvointia.
23.–25.8. Malikkeen pilotti vaikea-
vammaisten lasten perheille, Kel-
venne ja Salonsaari Päijänteellä
Kalastusta, yöpyminen Kelventeen 
saarella.
6.–8.9. Leijonaemojen lähiluonto-
painotteinen pilotti, Lautsian kar-
tano, Hauho
Kalastusta, melontaa, luontopolkua ja 
piha-aktiviteetteja.
14.–15.9. Suomen Nuorten Ampu-
toitujen retkeilypilotti, Liesjärvi, 
Tammela
Melonta-, vaellus- ja retkiruokailupai-
notus. Yöpyminen teltoissa, trangia-
ruokailut.
20.–22.9. Kävelevien aktiiviliikkuji-
en luontoryhmän pilotti, Liesjärvi, 
Tammela
Melontaa, vaeltamista sekä sovellet-
tua retki- ja maastopyöräilyä.

Petri Rissanen (sinisessä takissa) on Luonto kaikille -hankkeen projektipäällikkö.

Pilottien onnistumiset ja kehityskoh-
dat dokumentoidaan, ja kokemusten 
pohjalta yhteistyössä yritysten kanssa 
rakennetaan tuotekortit. Tuotekort-
tien avulla ryhdytään tuotteistamaan 
esteettömiä ja saavutettavia luonto-
matkailupalveluja erityisryhmille.

Luonto kaikille -hanke on 2,5 vuo-
den mittainen (2018–2020) ja sen to-
teuttavat yhteistyössä Lahden am-
mattikorkeakoulu (LAMK), Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU sekä 
Metsähallituksen luontopalvelut.

Lisätiedot: projektipäällikkö 
Petri Rissanen, puh. 050 555 0345, 
petri.rissanen@vammaisurheilu.fi ja 
www.vammaisurheilu.fi/luonto-kaikille



48

Kuntoillen

S
uomessa on vaikeavammaisten palveluasu-
misen piirissä noin 6 000 henkilöä sekä kunti-
en ja yksityisten tuottamissa psykiatrisissa asu-
mispalveluissa noin 7 500 henkilöä (lähde: THL). 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n hal-

linnoimassa ja yhteistyössä Aspa-säätiön sekä muiden 
kumppaneiden kanssa toteuttamassa Hyvät muuvit -hank-
keessa lähdetään edistämään palveluasumisen piirissä ole-
vien aikuisten liikunnan harrastamista.

Kolmivuotisessa hankkeessa (2019–2021) kehitetään asu-
mispalvelujen aikuiskäyttäjien tarpeisiin sopiva lähiliikun-
nan konsepti sekä parannetaan vaikeavammaisten henki-
löiden vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia muun muassa 
etsimällä uudenlaisia yhteistyömalleja kuntien erityisliikun-
nanohjaajien ja paikallista liikuntatoimintaa tarjoavien ta-
hojen kanssa.

– Oikeus liikuntaharrastuksiin on nostettu esiin YK:n vam-
maisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuk-
sessa ja koen, että vammaisurheilu- ja -liikuntajärjestönä 
meidän vastuullamme on edistää liikunnan aloittamisen 
ja harrastamisen mahdollisuuksia erityisesti heidän osalta, 
joille kynnys harrastamiseen on korkea. Yhteistyössä Aspa-
säätiön ja muiden kumppanien kanssa tavoitamme asu-
misyksiköissä asuvat ja viemme liikuntaa sinne, minne se 
kuuluu – lähelle ihmistä, osaksi arkea, toteaa VAU:n toimin-
nanjohtaja Riikka Juntunen.

Ensimmäisenä hankevuonna toteutetaan pilotit yhdek-
sässä asumispalveluyksikössä, yhdessä klubitaloyhteisössä 
ja yhdessä päivätoimintayksikössä. Yksiköt sijaitsevat Var-
sinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Lisäksi to-
teutetaan avoimella kutsuperiaatteella neljä kokeilutapah-
tumaa vuosittain kaikilla kolmella pilottialueella.

Tavoitteena on kolmen vuoden aikana levittää hank-
keessa syntyneitä toimintamalleja yhteistyökumppani-
en asumisyksiköihin koko Suomessa. Hankkeen tulokse-
na asukkaiden liikunta ja heidän kokemansa hyvinvointi 
lisääntyvät. Pilottiyksiköihin syntyy asukkaiden ja työnte-
kijöiden liikuttajatiimejä, jotka jatkavat toimintaansa hank-
keen jälkeenkin.

– Asumispalveluiden asiakkaiden toive liikuntaharrastuk-
sesta nousee säännöllisesti esille eri yhteyksissä. Päätim-
me yhdessä VAU:n kanssa tarttua tähän ja tarjota mahdol-

Hyvät muuvit -hanke 
tuo lisää liikettä 
asumispalveluihin
TEKSTI: AIJA SAARI, LAURI JAAKKOLA KUVA: LAURI JAAKKOLA

lisuuksia liikunnan harrastamiseen. Tällaiselle toiminnalle 
on aito tarve. Iso kiitos opetus- ja kulttuuriministeriölle pää-
töksestä lähteä rahoittamaan tätä hanketta, sanoo Aspa-
säätiön toimitusjohtaja Tuomas Koskela.

Hyvät muuvit -hankkeelle palkataan hankekoordinaatto-
ri VAU:hun. Hanke on saanut tukea opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöstä..
Hankkeen kumppanit
• Aspa-säätiö
• Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Sillanpää, Aspa-koti Nahkuri,
  Aspa-koti Valtti, Aspa-koti Liljalaakso)
• Sopimusvuori ry / Näsinkulman Klubitalo / Tampere
• Suomen CP-liitto ry / Halisten palveluasunnot
• Lempäälän Ehtookoto / Kunnari (mielenterveys-
 kuntoutujien asumispalvelut ja päivätoiminta)
• Rauman MTY Friski Tuult ry / mielenterveyskuntoutujien 
 asumispalvelut
• Valkeakosken kaupunki / mielenterveyspalvelut
• Valkeamieli ry (mielenterveysyhdistys) / Valkeakoski
• Mielenterveyden Keskusliitto ry

Hankkeen kotisivu: www.vammaisurheilu.fi/hyvat-muuvit
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Svenska sidor

Staden Newcastle i nordöstra England har en särskild bety-
delse för Jade Kangasniemi som kommer från Tervajoki. 
Redan som två dagar gammal inleddes hennes ECMO-vård 
på Freeman Hospital i Newcastle. ECMO innebär maskinell 
syresättning av blodet utanför kroppen.

– Jades liv hängde på ett hår. Som nyfödd var hon intagen 
på Freeman Hospital i cirka en veckas tid, berättar mamma 
Mira Karppi.

Nu kommer Jade att återvända till Newcastle, där det ord-
nas världsmästerskapstävlingar den 17–24 augusti för per-
soner som genomgått en organtransplantation. Strax före 
tävlingarna fyller Jade nio år.

– Då vi såg meddelandet om att VM-tävlingarna hålls i sam-
ma stad där hon tillbringade sin första vecka, fattade vi be-
slut om att åka dit med en gång. Det känns helt obegripligt 
att vi återvänder dit i sådana här tecken, säger Mira Karppi.

Jade genomgick en njurtransplantation i mars 2012, det 
vill säga innan hon ens hade fyllt två år. Njuren donerades 
av hennes egen pappa Kari Kangasniemi, som också del-
tar i tävlingar för relaterade donatorer.

Idrott för personer som genomgått en organtransplanta-
tion blev bekant för den österbottniska familjen år 2016, då 
man i samband med EM-tävlingarna i Vanda ordnade ett in-
ternationellt läger för barn och unga som genomgått en or-
gantransplantation.

– Det evenemanget kommer vi nog aldrig att glömma. 
Där bekantade vi oss med en engelsk familj som bor i New-

Jade och hennes familj har 
framför sig en känslosam 
resa till England

castle. Familjens barn hade deltagit i många tävlingar och 
vi funderade på om också Jade kunde ha möjlighet att del-
ta någon gång. Då började vi utreda var man tidigare hade 
ordnat tävlingar och var sådana kommer att ordnas i fram-
tiden, berättar Mira Karppi.

– Redan tanken på att vi har kunnat planera någonting på 
så här lång sikt har varit en dröm sedan länge. Av vår täv-
lingsresa förväntar vi oss en fin tävlingsupplevelse, delta-
gande, stöd och bekantskap med andra familjer. Vi har hål-
lit kontakt med familjen vi träffade i Vanda och vi kommer 
också att träffa dem under vår resa. Vi kommer också att 
besöka Freeman sjukhuset där vi var när Jade föddes, fort-
sätter hon.

Finland har traditionellt deltagit med en tämligen stor 
grupp i stortävlingarna i idrott för personer som genomgått 
en organtransplantation, men deltagarna har varit vuxna. 
Nu åker också 9-åriga Jade och 15-åriga Alina Nyholm som 
deltar i juniorserierna till Newcastle. Inte heller i serien för 
relaterade donatorer har det tidigare deltagit finländare.

– I Newcastle deltar jag i bollkastning och simning. Där får 
jag sova på hotell, får stoja och ha roligt, berättar Jade om 
sina förväntningar.

Hemma i Finland sysslar Jade med redskapsgymnastik, 
som inte ingår som gren i tävlingarnas program för perso-
ner som genomgått en organtransplantation.

– Det är roligt när man får hoppa på trampolin och göra 
kippar på räcket, säger Jade..



50

Svenska sidor

Ett av de dystraste världspolitiska insla-
gen under senare delen av förra århund-
radet var apartheiden eller rasåtskillna-
den som rådde i Sydafrika (1948–1991). 
Apartheid var statsledd rasdiskrimine-
ring som placerade vita sydafrikaner 
med europeisk bakgrund i en överläg-
sen ställning i jämförelse med svarta 
och andra befolkningsgrupper.

Ännu så sent som under de olym-
piska spelen i Rom 1960 tillät man 
att Sydafrika, i enlighet med sin apar-
theidpolitik, deltog med ett lag som 
enbart bestod av vita idrottare. In-
för de olympiska spelen i Tokyo 1964 
hade Internationella olympiska kom-
mittén (IOK) ändå fått nog och uteslöt 
Sydafrika, som hade fortsatt bedriva 
sin rasistiska politik, ur spelen.

Det exceptionella var att Sydafrika 
samma år 1964 deltog i de paralym-
piska spelen för första gången. Att 
den internationella publiken inte tog 
det här i betraktande berättar kanske 
något om den paralympiska rörelsens 
ställning på den tiden.

Efter de paralympiska sommar-
spelen i Toronto 1976 blev Finlands 
statsmakt medveten om situationen. 
Våren 1977 gjorde Undervisningsmi-
nisteriet per brev en förfrågan till Fin-
lands Handikappidrottsförbund (SIU), 
som ansvarade för det paralympis-
ka idrottslagets deltagande i spelen, 
varför Finland hade deltagit i Toronto 
trots att också Sydafrika hade deltagit 
i dessa spel. Finlands regerings linje i 
frågan om umgänge med Sydafrika, 
som FN uteslutit 1974, var absolut ne-
kande. I SIU hänvisade man till att Syd-
afrika hade sänt ett lag till spelen som 
inte hade valts på raspolitiska grunder.

– I laget fanns såväl svarta som vita 
idrottare. Vi försökte framföra detta 
faktum som en förmildrande omstän-
dighet, minns dåvarande verksam-
hetsledaren för SIU Pertti Pousi.

Det här hjälpte inte. Undervisnings-

Handikappidrottare som 
spjutspets för bojkotten 
mot rasdiskriminering

ministeriet nekade understöd till SIU 
för deltagande i Stoke Mandeville 
-tävlingarna 1977, om Sydafrika ock-
så skulle delta. Samma linje fortsatte 
också under de följande åren och de 
finländska handikappidrottarna ute-
blev under tre på varande följande 
Stoke Mandeville -tävlingar.

– Stoke Mandeville -tävlingarna var 
stora evenemang. De ordnades all-
tid under år mellan de paralympiska 
spelen. På den tiden fanns det inte så 
många möjligheter till internationella 
tävlingar i handikappidrott, så det var en 
hård stöt, konstaterar Pousi och tillägger 
att Finland var det enda landet som del-
tagit i Stoke Mandeville -tävlingarna som 
bojkottade Sydafrika på 1970-talet.

Hotbilden var att Finland skulle vara 
tvunget att utebli från de paralympis-
ka sommarspelen som ordnades i Arn-
hem i Holland 1980. Det var nära att 
så skulle ske, men slutligen öppnades 
dörrarna till tävlingarna för de finländ-
ska idrottarna, samtidigt som dörrarna 
stängdes för sydafrikanerna. Knappast 
hade Finlands bojkott någon större be-

tydelse för hela saken, men man kan 
säga att Finland har gått i bräschen för 
bojkotten mot apartheid när det gäller 
handikappidrott. Nästa gång Sydafri-
ka fick delta i de paralympiska spelen 
var nämligen först 1992 sedan landets 
förtrycksregim hade fallit.– Det var nog 
rätt så nära att vi hade blivit tvungna 
att utebli från tävlingarna i Arnhem. Jag 
hade anställts hos SIU för att arrange-
ra tävlingsresan, men man vågade inte 
sätta hjulen i rullning med full effekt ef-
tersom risken fanns att vi inte hade fått 
delta, konstaterar den paralympiska 
medaljören Pekka Hätinen, som länge 
verkat inom SIU både som anställd och 
med olika förtroendeuppgifter.

– Sent en kväll ringde sedan telefo-
nen. Den holländska regeringen hade 
fattat beslut om att neka Sydafrikas 
deltagande och vi fick genast igång 
tävlingsförberedelserna. Jag tror att 
den holländska regeringen utsattes 
för mycket internationellt tryck att ute-
sluta Sydafrika eftersom landet redan 
blivit uteslutet nästan överallt, fortsät-
ter Hätinen..
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Alavutelais-
sisarukset Santtu 

ja Milla Maijala osallis-
tuivat huhtikuussa Kuorta-
neen Junior Games -kevät-

kisoihin eri rooleissa. Santtu, 
14, kilpailijana ja Milla, 21, 
toimitsijatehtävissä Kuorta-

neen Urheiluopiston lii-
kunnanohjaajaopis-

kelijana.
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Ansiokkaille soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua kä-
sitteleville opinnäytetöille on jaossa stipendejä syksyllä 
2019. Stipendejä jaetaan kahdessa kategoriassa:
 1. Pro gradu- ja tohtorinväitöstason tutkielmille 
  2–3 kpl noin 1000–2000 euron stipendiä
 2. AMK-, opisto- tai kandidaattitason loppu- tai 
  opinnäytetöille 2–3 kpl noin 250–500 euron stipendiä

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Soveltava Lii-
kunta SoveLi ovat jakaneet 250–500 euron stipendejä joka 
toinen vuosi vuodesta 2013 alkaen opinnäytetöille, jotka kä-
sittelevät vammaisurheilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikuntaa 
ja liikuntakasvatusta tai terveyttä edistävää liikuntaa. 

Nyt uutena stipendikategoriana mukaan tuleva 1000–
2000 euron opinnäytestipendi pro gradu- tai tohtorinväi-
töstutkielmille mahdollistuu Suomen Punaisen Ristin alai-
sen Ahos-säätiön tuella. Säätiö haluaa tukea soveltavan 
liikunnan ja vammaisurheilun tutkimusta ja kannustaa alan 
tulevia ammattilaisia kehittelemään uusia innovaatioita.

Molempien kategorioiden Ahos-apurahastipendejä hae-
taan samalla hakulomakkeella. Hakulomake ohjaa hakijaa 
merkitsemään opinnäytetyönsä tason, jolloin työ ohjautuu 
automaattisesti oikeaan hakuun. Haku on näin ollen avoin 
kaiken tasoisille Suomessa toteutetuille lopputöille opisto-

Ahos-opinnäytestipendejä 
jaossa soveltavan liikunnan ja 
vammaisurheilun opinnäytetöille
TEKSTI: PIIA KORPI, LAURI JAAKKOLA

tasolta aina tohtorin väitöskirjoihin asti. Työ voi olla suo-
men-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Opiskelija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn abstrak-
tin, avainsanat, perustelut ja linkin sähköiseen opinnäytetyö-
hön. Samalla työllä voi hakea stipendiä vain kerran. Vuoden 
2019 stipendihakuun voi osallistua työllä, joka on valmistu-
nut ja hyväksytty 1.9.2017–15.9.2019 välisenä aikana. 

Stipendien jako tapahtuu 26.11.2019 Soveltavan liikunnan 
tutkijatapaamisessa Jyväskylässä. Palkituille ilmoitetaan sti-
pendeistä 20.10. mennessä. Pro gradu- ja väitöskirjatason 
opinnäytestipendin arvioinnista vastaavat VAU:n tutkimus-
päällikkö Aija Saari, SoveLi:n toiminnanjohtaja Tommi Ylä-
kangas ja Jyväskylän erityisliikunnan professori Pauli Rin-
tala. AMK-, opisto- ja kandidaattitason opinnäytestipendien 
arvioinnista vastaavat VAU:n koulutuskoordinaattori Piia 
Korpi ja SoveLi:n asiantuntija Virpi Mäkinen.

Pro gradu- ja väitöskirjatasoisten töiden arvioinnissa paino-
tetaan teknistä toteutusta, tieteellistä tasoa, innovatiivisuut-
ta ja sovellettavuutta. Opisto-, AMK- ja kandidaattitasoisten 
opinnäytteiden kohdalla painotetaan erityisesti ennakkoluu-
lottomuutta, käytännönläheisyyttä ja monialaisuutta..
Hakulomake löytyy osoitteesta www.vammaisurheilu.fi

Vuoden 2017 haussa 500 euron arvoiset opinnäytestipendit saivat rovaniemeläinen Hannah Lumila (vas.) ja 
savonlinnalainen Heidi Hurskainen.
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Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry
Valimotie 10, 4. krs., 
00380 Helsinki
www.vammaisurheilu.fi

Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

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

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

HALLINTO, TALOUS JA JÄRJESTÖTOIMINTA

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

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

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

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

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

TUTKIMUS JA KEHITYS

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

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

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

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

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

LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA

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

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

ALUEELLISET YHTEYSHENKILÖT

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

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

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

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

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

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU

Elina Ahtiainen
lajipäällikkö
puh. 045 139 7373
elina.ahtiainen@
vammaisurheilu.fi
- Special Olympics -toiminta
- INAS-toiminta
- Down-urheilijoiden 
  kv. urheilutoiminta
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KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA

VII EURAJOKI-BOCCIA (PARI)
Eurajoen Eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimet 
VII Eurajoki-Boccia -parikilpailut torstaina 27. kesäkuuta 
2019 klo 9.00 alkaen Eurajoen liikuntakeskuksen 
hiekkatekonurmella (Koulutie 1).
Sarjat: Naiset ja Yleinen.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan Eurajoen 
Eläkkeensaajien bocciajaoston tilille FI86 4450 0010 0733 74 
tai kilpailupaikalla.
Ilmoittautumiset 25.6. mennessä: Raimo Järvi, 
puh. 0400 816 509 tai raimo.jarvi@eurajokinetti.fi
Kilpailupaikalla makkaraa, voileipää, pullaa, kahvia ja arpajaiset.
Omat pallot ja mittatikut mukaan.

VIII KEURUU-BOCCIA (PARI)
Keuruun Eläkkeensaajat ry järjestää avoimen boccian parikil-
pailun ulkopalloilla lauantaina 13. heinäkuuta 2019 klo 9.30 
alkaen Keuruun vanhalla urheilukentällä, tenniskentän ja
jäähallin vieressä (Einari Vuorelantie 4–6, 42700 Keuruu). 
Osanottovarmistus paikan päällä klo 9.00.
Sarjat: Naiset, miehet ja seka.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan kilpailupai-
kalla tai tilille FI92 4762 1020 0205 23
Ilmoittautumiset 8.7. mennessä (mieluiten sähköpostilla): 
Leo Rautiainen, leksa48@outlook.com, puh. 044 314 7622
Kilpailupaikalla buffetti ja arpajaiset. Omat pallot ja mittatikut 
mukaan.

HARJAVALTA-BOCCIA (PARI)
Harjavallan Eläkkeensaajat ry järjestää avoimet boccian 
parikilpailut keskiviikkona 17. heinäkuuta 2019 klo 9.00 
alkaen Harjavallan Vinnarin koulun kentällä (Annalankatu 8).
Sarjat: Naiset ja Yleinen.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan Harjavallan 
Eläkkeensaajien tilille FI73 5037 0540 2159 99
Ilmoittautumiset 14.7. mennessä: Tapio Haliseva, 
puh. 050 434 1748, tapio.haliseva@gmail.com
Kilpailupaikalla on myynnissä kahvia, pullaa, voileipää ja 
makkaraa. Lisäksi on arpajaiset.
Omat pallot ja mittatikut mukaan.

BOCCIAN ULKOKENTTIEN SM-KILPAILUT  
(HENK.KOHT., PARI)
Boccian ulkokenttien henkilökohtaisten ja parien sarjojen  
SM-kilpailut järjestetään 27.–28. heinäkuuta 2019 Kurikan 
pesäpallokentällä (Tanelintie).
Osanotto-oikeus näihin kilpailuihin on kaikilla niillä henkilöil-
lä, joiden edustama yhdistys on Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry:n jäsenyhdistys.
Henkilökohtaisten pelien sarjat ovat
• naiset, yleinen, luokat 2–3 ja veteraanit 80v.
Osallistumisoikeus veteraanisarjaan on kaikilla niillä 
henkilöillä, jotka täyttävät em. iän samana vuonna, kun 
SM-kisa on. Naiset ja miehet pelaavat yhdessä samassa 
sarjassa. Naisille ei tule hyvityspisteitä.
Paripelien sarjat ovat
• naiset, yleinen ja luokat 2–3.
VAU ry:n SM-sääntöjen mukaiset hyvityspisteet ovat käytössä 
luokkiin 2–3 luokitelluilla pelaajilla. Hyvityspisteet on ilmoitet-
tava ennen ottelun alkua kentän sihteerille. Luokiteltujen 
pelaajien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen.
Henkilökohtaiset pelit pelataan 27.7. Osanottovarmistukset 

klo 8.00 alkaen. Alkulohkot alkavat klo 10 ja finaalit heti 
alkulohkojen päätyttyä.
Paripelit pelataan 28.7. Osanottovarmistukset klo 8.00 
alkaen. Alkulohkot alkavat klo 9.00 ja finaalit heti alkulohko-
jen päätyttyä.
Osallistumismaksut 16 €/hlö ja 18 €/pari. Maksut mielellään 
etukäteen Kurikan Invalidit ry:n tilille: FI09 4726 1020 0134 99.
Ilmoittautumiset 12.7.2019 mennessä ja lisätiedot: Raimo 
Mäkelä, 0400 363 913, taksi.raimomakela@netikka.fi.  
Kisainfo lähetetään noin viikkoa ennen kisoja.
Ruokailumahdollisuus. Puffetti. Arvontaa.
Ottakaa omia palloja ja mittatikkuja mukaan.
Huom! Ennakkotiedoista poiketen boccian lajijaoksen vaaleja 
ei pidetä kisojen yhteydessä, koska erovuoroisten jäsenten  
lisäksi ei muita ehdokkaita ole.

HARJAVALLAN KAUPUNGIN  
150-VUOTISJUHLAKILPAILUT (PARI)
Avoimet pariboccian Harjavallan kaupungin 150-vuotisjuhla-
kilpailut järjestetään perjantaina 23. elokuuta 2019 klo 9.00 
alkaen Harjavallassa, Vinnarin koulun kentällä (Annalankatu 
8). Osanoton varmistus kisapaikalla klo 8.30.
Sarjat: Naiset, yleinen, luokat 2–3. Jos luokkiin 2–3 ilmoittau-
tuu alle viisi paria, käydään kisa henkilökohtaisena. 
Hyvityspisteet luokkien 2–3 pelaajille.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan 17.8. men-
nessä tilille Jokilaakson Liikkujat ry. FI22 5037 0520 0980 50. 
Mainittava, mitä yhdistystä maksut koskevat. Paikan päällä 
maksettaessa 25 euroa/pari.
Ilmoittautumiset 17.8. 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 mittakepit mukaan.

PARABOCCIAN SM-SARJA 2019,  
3. JA 4. OSAKILPAILU
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n alaisuudessa pe-
lataan vuoden 2019 aikana paraboccian, eli kouru- ja 1-luo-
kan sisäkenttien henkilökohtaista SM-sarjaa. SM-sarjan 
kolmas osakilpailu järjestetään 14. syyskuuta ja neljäs osakil-
pailu 5. lokakuuta Kiipulan kuntoutuskeskuksessa Janakka-
lan Turengissa.
Pelit pelataan yhdessä tai useammassa alkulohkossa riippu-
en osanottajamäärästä. Lohkojen 1–4 pelaajaa riippuen osan-
ottajamäärästä selviytyvät välieriin. Välierien voittajat pelaa-
vat finaaliottelun ja häviäjät pronssiottelun.
Viimeisen eli 4. osakilpailun jälkeen jaetaan SM-mitalit. Kisat 
pelataan boccian kansainvälisen järjestön BISFed:n sääntöjen 
mukaan.
Osallistumismaksu: 20 euroa/hlö/osakilpailu (eli molemmat 
osakilpailut 40 euroa), maksetaan Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU:n tilille FI15 8001 87100 23586 ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Viitteeksi Boccia SM2019. Osallistumismak-
su sisältää pelimaksun lisäksi urheilijan ja hänen yhden peli-
avustajansa lounaan.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Jan Huopainen, bocciaval-
mennus@gmail.com, puh. 0400 582 762.
Majoitusta voi tarvittaessa varata suoraan Kiipulasta: tarja.va-
liaho@kiipula.fi, puh. 050 300 3758.

II VALIDIA-HIY -BOCCIATURNAUS (PARI)
Helsingin Invalidien Yhdistys ry järjestää boccian parikilpailut 
lauantaina 12. lokakuuta 2019 klo 9.00 alkaen Validia  
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Kuntoutus Helsingissä (Nordenskiöldinkatu 18 B).
Sarjat: Yleinen (VAU:n hyvityspisteet käytössä).  
Alkulohkot järjestetään väh. 6-parisina.
Osallistumismaksu: 20 euroa/pari, maksettava 5.10. 
mennessä tilille FI59 8000 1000 0574 80. Viiteteksti: II HIY 
Boccia. Kirjoita tekstikenttään myös joukkueen nimi.
Ilmoittautumiset 28.9. mennessä ja lisätiedot:  
Jan Huopainen, jan.huopainen@hiy.fi
Kilpailupaikalla mahdollisuus edulliseen ateriointiin.  
Ilmoita aterioivien määrä.
Omat pallot ja mittatikut mukaan.

XLI LASIKAUPUNKI-BOCCIA (JOUKKUE)
Riihimäen Seudun Invalidit ry järjestää 41. Lasikaupunki-Boc-
cia -joukkuekilpailun lauantaina 12. lokakuuta 2019 klo 9.00 
alkaen Riihimäen Urheilutalolla (Pohjolankatu 6).
Osallistumismaksu: 20 euroa/joukkue (paikanpäällä 
25 euroa), maksetaan 7.10. mennessä tilille Riihimäen 
Seudun Invalidien tilille FI84 53960 33013 2451
Ilmoittautumiset sähköpostitse: urheilu@rinva.fi
Lisätiedot: Raimo Peltonen, puh. 050 5899 540
Mahdollisuus ruokailuun Urheilutalon baarissa. Ruokailusta 
henkilömäärän ilmoitus myös sähköpostiin urheilu@rinva.fi

GOLF
ERITYISGOLFIN E-TOUR -KILPAILUSARJA 2019,  
4. OSAKILPAILU
Erityisgolfin E-Tour -kilpailusarjan kauden 2019 neljäs osakil-
pailu järjestetään maanantaina 1. heinäkuuta 2019 Turussa, 
Harjattula Golf & Country Clubilla.
Ilmoittautumiset 24.6. mennessä ja lisätiedot:  
www.vammaisurheilu (Selaa tapahtumia –>  
Tapahtumat lajeittain –> Golf)

GOLFIN SM-LYÖNTIPELI
Golfin SM-lyöntipeli järjestetään 19.–20. heinäkuuta 2019 
Vaasan Golfissa. Kilpailujen yhteydessä on myös erityisryhmi-
en SCR-sarja (tasoitusraja max. 18.4)
Ilmoittautumiset 3.7. mennessä ja lisätiedot:  
www.vammaisurheilu (Selaa tapahtumia –>  
Tapahtumat lajeittain –> Golf)

ERITYISGOLFIN RESPECTA FINNISH DISABLED 
OPEN -KILPAILU
Erityisgolfin kansainvälinen Respecta Finnish Disabled Open 
-kilpailu järjestetään 30.–31. heinäkuuta 2019 Loviisan Sea 
Golf Rönnäsissä. 
Ilmoittautumiset 21.7. mennessä ja lisätiedot:  
www.vammaisurheilu (Selaa tapahtumia –>  
Tapahtumat lajeittain –> Golf)

LENTOPALLO
SPECIAL OLYMPICS -LENTOPALLOLEIRI JA 
-BEACH VOLLEY -TURNAUS
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää lentopal-
lon Special Olympics -leirin ja beach volley -turnauksen 16.–18. 
elokuuta 2019 Eurassa. Mukaan voivat ilmoittautua yksittäiset 
kehitysvammaiset pelaajat, vammattomat Unified-partnerit tai 
beach volley -parit. Beach volley -turnaus järjestetään lauantai-
na 17.8. Eurassa klo 13.00 alkaen. Osallistua voi myös pelkäs-
tään beach volley -turnaukseen, joka on maksuton.
Majoitus Jokisaunalla (Sepäntie 1, 27500 Kauttua) täysihoidol-
la pe-su 90 euroa/hlö (oma aluslakana, pussilakana, tyynyliina ja 
pyyhe mukaan). Ilmoittautumiset 2.8. mennessä: Eija Helan-
der-Nieminen, puh. 040 715 3505, eija.helander@gmail.com

MELONTA
RATAMELONNAN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT
Kesän 2019 aikana järjestetään ratamelonnan Special Olym-
pics -kilpailuja seuraavasti: lauantaina 6.7. Lahden Vesisamoi-
lijoiden kisat Lahden Joutjärvellä, lauantaina 3.8. Pirkka-Me-
lojien kisat Tampereella sekä lauantaina 14.9. Vanajaveden 
Vesikoiden kisat Hämeenlinnassa, Ahveniston järvellä.
Melojalla pitää olla voimassa vakuutus, joka kattaa myös me-
lontakilpailut (kilpailulisenssi) sekä oma kanootti ja kelluntalii-
vi. Tarvittaessa melontakalustoa saa myös lainaksi.
Matkat: 200m ja 500m kajakkiyksiköllä (Tampereen kisassa 
3.8. mahdollisesti myös kaksikolla). Aikataulu selviää lähem-
pänä kisoja.
Lisätiedot: Janne Piitulainen, janne.piitulainen@pajulahti.
com, puh. 044 77 329.

RATSASTUS
SPECIAL OLYMPICS -MESTARUUSKILPAILUT
Kartanon Ratsastajat järjestää ratsastuksen Special Olympics 
-mestaruuskilpailut 21.–22. syyskuuta 2019 Harjun Oppimis-
keskuksessa Virolahdella.
Kilpailuissa ratsastetaan Special Olympics-mestaruus kaikissa 
luokissa. Kilpailut ratsastetaan arvotuilla lainahevosilla.
Lauantai 21.9.
• Luokka 1 Working Trail käynti
• Luokka 2 Working Trail ravi
• Luokka 3 Working Trail laukka
Sunnuntai 22.9.
• Luokka 1 Käynti 2015
• Luokka 2 Ravi 2019
• Luokka 3 Laukka 2019
Erityismääräykset
1. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vammaisratsastus- 
 sääntöjä ja Special Olympics -sääntöjä
2. Working Trail -ratapiirros julkaistaan elokuussa
3. Osallistumismaksu 25€/luokka ja hevosmaksu 
 25€/luokka. Maksut voi maksaa 
 tilille FI40 5720 2320 0632 86 Kartanon Ratsastajat, 
 kuitti mukaan tai käteisellä 
 kilpailukansliaan kilpailupäivänä.
4. Ratsastaja osallistuu taitotasonsa mukaisiin luokkiin, 
 max. 1lk/päivä
5. Luokat jaetaan taitotason mukaan, 3–8 ratsastajaa
 /ryhmä, kaikki ryhmät palkitaan omina luokkinaan.
6. Kilpailijalla on oltava E-kilpailulupa
7. Sekä verryttely että kilpailut ovat maneesissa.
8. Kilpailujen johtajana toimii Maritta Enqvist,  
 Working Trail tuomarina ja hevosvastaavana Johanna 
 Pulkkinen ja koulutuomarina Kati Henttinen
9. Mikäli ratsastaja tarvitsee henk.koht.avustajaa, 
 on hänen järjestettävä avustaja itse
10. Hevosten arvonta ja koeratsastus la 21.9.klo 10 alkaen   
 maneesissa.
11. Palkintoina Special Olympics -mitalit ja ruusukkeet
12. Ilmoittautumiset 7.9. mennessä 
 marittaenqvist@gmail.com tai puh. 0400 444 164
13. Majoittumista ja ruokailuja voi varata Harjun ravintola 
 Aurasta 0447394040 tai ravintola@harjunopk.fi

TRIATHLON
VIRPINIEMEN SOVELTAVA TRIATHLON
Haukiputaan Heitto järjestää yhteistyössä VAU:n ja Oulun kau-
pungin liikuntapalveluiden kanssa soveltavan triathlonin lajiko-
keilun sunnuntaina 4. elokuuta 2019 Oulussa, Virpiniemen lii-
kuntaopistolla Virpiniemi Triathlon 2019 -kisan yhteydessä.
Triathlon on vauhdikas ja monipuolinen kestävyyslaji, joka 
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koostuu uinnista, pyöräilystä ja juoksusta. Lajit suoritetaan pe-
räkkäin ilman taukoa. Triathlon on liikuntamuotona sopiva kai-
kille, sillä sitä voidaan tarpeiden mukaan soveltaa jokaiselle sopi-
vaksi. Sovellettu Triathlon on tarkoitettu kaikille erityisliikkujille. 
Osallistujan suorituskyky, mahdollinen liikuntarajoite tai -vam-
ma, diagnoosi tai sen puute eivät ole esteitä osallistumiselle.
Haukiputaan Heitto järjestää yhteistyössä VAU ry:n ja Oulun kau-
pungin liikuntapalveluiden kanssa Soveltavan Triathlonin -lajiko-
keilun Virpiniemessä 4.8.2019 Virpiniemi Triathlon 2019-kisan 
yhteydessä.
Sovellettu triathlon on tarkoitettu kaikille erityisliikkujille. 
Osallistujan suorituskyky, mahdollinen liikuntarajoite tai -vam-
ma, diagnoosi tai sen puute eivät ole esteitä osallistumiselle.
Triathlonmatka: uinti 50m – pyöräily 1–3km – juoksu 0,5–1km
Lajeihin voi myös osallistua valinnaisesti. Sovellettu triathlon kat-
sotaan suoritetuksi kuin kaksi lajia on suoritettu. Lajivalinnat tu-
lee ilmoittaa etukäteen.
Sovelletussa triathlonissa on sallittua avustajan/partnerin käyt-
tö sekä apuvälineiden käyttö (ei moottoroituja). Apuvälineiden 
käyttö ja muun lisäavun tarve tulee ilmoittaa ilmoittautuessa. 
Mahdolliset riksitekijät (terveydessä), jotka saattavat vaikuttaa 
kilpailun aikana kilpailijan terveyteen, tulee ilmoittaa kilpailun 
järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä (suosittelemme että 
osallistuja on keskustellut osallistumisesta lajikokeiluun oman 
lääkärinsä kanssa).
Tapahtumassa halutessaan mahdollisuus ajanottoon. Kaikille 
osallistujille mitali.
Ilmoittautuminen 26.7. mennessä puhelimitse: 
044 322 7728/Tarja Huru. Ilmoittautua voi perjantaisin klo 17–20 
välillä. Lisätietoja osoitteesta tarjahuru659@gmail.com
Osallistumismaksu: 10 euroa, maksetaan ilmoittautumisen jäl-
keen tilille FI7957407520130336, viite: 20527
Apuvälineet: Osallistuja itse hankkii tarvitsemansa apuvälineet 
osalajeista suoriutumiseksi. Ilmoittautumisen yhteydessä kartoi-
tetaan tarpeet. Vinkkejä: http://www.valineet.fi/

YLEISURHEILU
PARAYLEISURHEILUN SM-KILPAILUT
Vehmaisten Urheilijat, Kangasalan Urheilijat -68 ja Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestävät yleisurheilun 
SM-kilpailut näkö-, liikunta- ja kehitysvammaisille urheilijoille 
sekä elinsiirtourheilijoille 17.–18. elokuuta 2019 Kangasalla, 
Kyötikkälän urheilukentällä (Lätsä-Pekan tie 21, 

36200 Kangasala).
Kilpailuluokat- ja sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten 
luokat: M/N, M/N19, M/N50 ja elinsiirtourheilijoiden 
ikäluokat M/N19, M/N20–39, M/N40–49, M/N50–59, M/N60.
Osallistumisoikeus: luokitellut liikunta- ja näkövammaiset 
urheilijat (luokitus kansallisten/kansainvälisten luokitusten mu-
kaan), kehitysvammaiset (oma luokkansa down-urheilijoille sekä 
muille kehitysvammaisille urheilijoille) sekä elinsiirron saaneet ja 
dialyysissä olevat urheilijat. Avoimeen luokkaan 
voivat osallistua luokittelemattomat liikuntavammaiset 
(pysty- ja tuoliluokka) ja näkövammaiset urheilijat. Luokkia 
voidaan yhdistää, mikäli osallistujia on vähemmän kuin kolme.
AIKATAULU JA LAJIT
Lauantaina 17.8.
• klo 10.45: SM-kilpailujen avajaiset
• klo 11.00 alkaen: 100m, 400m, 1500m, pituushyppy, 
kuulantyöntö, keilanheitto (liikuntavammaisten tuoliluokat 
F31–32, F51 ja avoin tuoliluokka), pallonheitto (elinsiirtourheilijat), 
4x100m viesti (elinsiirtourheilijat), keihäänheitto (tuoliluokat F33–
34, F52–57 ja avoin tuoliluokka)
Sunnuntaina 18.8.
• klo 10.00 alkaen: 200m, 800m, 5000m, 3000m kävely (nai-
set), 5000m kävely (miehet), korkeushyppy, keihäänheitto (pysty-
luokat), kiekonheitto
Huom! Tarkempi aikataulu nähtävillä viikkoa ennen kisoja Veh-
maisten Urheilijoiden kotisivuilla: www.vehu.fi
Osallistumismaksu: 15 euroa/laji, maksetaan 3.8. mennessä 
Vehmaisten Urheilijoiden tilille FI22 5730 0820 7020 13. 
Tiedoksi VAU SM 2019, kilpailijan nimi, sarja ja laji(t). 
Jälki-ilmoittautumismaksu 45 euroa/laji, maksetaan 10.8. men-
nessä samalle tilille.
Ilmoittautumiset 3.8. mennessä sähköisellä ilmoittautumislo-
makkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (Selaa tapahtu-
mia –> Tapahtumat lajeittain –> Yleisurheilu) tai lähettämällä il-
moittautumislomake postitse osoitteella: 
Tuomas Törrönen / Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, 
Valimotie 10, 00380 Helsinki. Ilmoittautumislomakkeen voi tarvit-
taessa tilata VAU:n toimistolta: Lauri Jaakkola, 
lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi, puh. 045 136 8695. 
Huom! Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä 10.8. mennessä.
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, puh. 050 408 6152, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi tai Vehmaisten 
Urheilijat, Ari-Pekka Juureva, puh. 0500 736 952, 
vehu.ilmoittaudu@gmail.com

JALKAPALLON, YLEISURHEILUN JA 
KEILAILUN SPECIAL OLYMPICS  
-VALMENNUSLEIRI
Tervetuloa Special Olympics -valmennusleirille 16.–18. elo-
kuuta 2019 Rovaniemelle, Lapin Urheiluopistolle! Lajeina 
leirillä ovat jalkapallo, yleisurheilu ja keilailu. Leiri on avoin 
kaikille kehitysvammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 13v). 
Leirillä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa. 
Tarvittaessa mukana voi olla oma avustaja.
Urheilija osallistuu yhden lajin valmennukseen, lisäksi yhteis-
tä ohjelmaa.
Hinta: 125 euroa/hlö. Laskutetaan leirin jälkeen. Sisältää ma-
joituksen, ruokailut, ohjauksen ja vakuutuksen.
Ilmoittautumiset 19.7. mennessä sähköisellä lomakkeella 
osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (–> Special Olympics –> 
Tapahtumat)
Lisätiedot: Special Olympics -lajipäällikkö Elina Ahtiainen, eli-
na.ahtiainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 139 7373

LEIRIKUTSUT

YHDEKSÄN LAJIN SPECIAL OLYMPICS 
-VALMENNUSLEIRI
Tervetuloa Special Olympics -monilajileirille 4.–6. lokakuuta 
2019 Liikuntakeskus Pajulahteen Lahden Nastolaan! Lajeina: 
salibandy, tennis, uinti, ratsastus, triathlon, rytminen voimis-
telu, taitoluistelu, yleisurheilu ja Unified-jalkapallo. Leiri on 
avoin kaikille kehitysvammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 
13v) ja jalkapallon vammattomille Unified-partnereille. Leirillä 
toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, tarvittaes-
sa mukana voi olla oma avustaja.
Urheilija osallistuu yhden lajin valmennukseen, 
lisäksi lauantain iltapäivätreenissä voi kokeilla toista lajia.
Hinta: 125 euroa/hlö. Laskutetaan leirin jälkeen. Sisältää ma-
joituksen, ruokailut, ohjauksen ja vakuutuksen.
Ilmoittautumiset 6.9. mennessä sähköisellä lomakkeella 
osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (–> Special Olympics –> 
Tapahtumat)
Lisätiedot: Special Olympics -lajipäällikkö Elina Ahtiainen, 
elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 139 7373
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KALENTERI 2019 KESÄ-LOKAKUU

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

Lisätiedot tapahtumista: 
www.vammaisurheilu.fi 

(–> Selaa tapahtumia)

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

Kesäkuu
14.6. Erityisgolfin E-Tour 2019,  
3. osakilpailu (E, K, L) Tarina Golf, Siilinjärvi
14.–16.6. Pyörätuolirugbyn Amsterdam 
Quad Rugby -turnaus (L) Amsterdam, Hollanti
15.6. XVI Vilppula-Boccia (henk.koht.)  
(E, K, L, N) Mänttä-Vilppula
15.6. Elinsiirtourheilijoiden keilailun 
valmennusleiri (E) Espoo
15.–16.6. Unified-koripallon FIBA Open 3x3 
-katukoristurnaus (K) Mies, Sveitsi
16.6. Special Triathlon (E, K, L, N) Vantaa
16.6. Pyörätuolitanssin Kuopio Tanssii ja 
Kelloo -kilpailu (L) Kuopio
16.6. Down-urheilijoiden voimistelun British 
Open -kilpailut (K) New College, Iso-Britannia
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
27.6. Eurajoki-Boccia (pari) (E, K, L, N) Eurajoki
27.–30.6. Sähköpyörätuolisalibandyn 
ParaGamesBreda-turnaus (L) Breda, Hollanti
28.6. Sporttitori-kokeilutapahtuma (E, K, L, 
N) Pajulahti
28.6.–10.7. Maalipallon 
paralympiakarsintaturnaus (N)  
Fort Wayne, Yhdysvallat
30.6.–7.7. Parapurjehduksen MM-kilpailut (L) 
Cadiz, Espanja

Heinäkuu
1.7. Erityisgolfin E-Tour 2019, 4. osakilpailu 
(E, K, L) Turku
2.–19.7. CP-jalkapallon MM-kilpailut (L) 
Sevilla, Espanja
5.7. SM-viikon istumabeachvolleyturnaus 
(L) Vantaa
6.7. Ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (K) Lahti
6.7. Hylly-Boccia (pari) (E, K, L, N) Seinäjoki
12.7. Boccian Pohojalaaset Treffit  
(henk.koht., pari) (E, K, L, N) Kauhajoki
12.–20.7. Paravoimanoston MM-kilpailut 
(L) Nur-Sultan, Kazakstan
13.7. Keuruu-Boccia (pari) (E, K, L, N) Keuruu
13.–21.7. Istumalentopallon EM-kilpailut 
(L) Budapest, Unkari
15.–18.7. Jalkapallon Gothia Special 
Olympics Trophy -turnaus (K) Göteborg, 
Ruotsi
16.7. LUKA-hankkeen 
luontoaistimuspilotti CP-liiton 
sopeutumisvalmennuskurssilla (L) Hattula
17.7. Harjavalta-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Harjavalta
19.–20.7. Golfin SM-lyöntipeli (E, K, L) Vaasa
20.7. Härmä-Boccia (henk.koht., pari)  
(E, K, L, N) Alahärmä
20.7. Jalkapallon erityisryhmien Kokkola 
Cup (K) Kokkola

24.–29.7. Down-urheilijoiden yleisurheilun 
ja pöytätenniksen avoimet EM-kilpailut (K) 
Tampere
26.7.–1.8. Parajääkiekon harjoitusleiri (L) 
Ahvenanmaa
27.–28.7. Boccian ulkokenttien SM-kilpailut 
(henk.koht., pari) (L) Pesäpallokenttä, Kurikka
29.7.–1.8. Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n 
Jukuleiri (E, K, L, N) Kalajoki
30.–31.7. Erityisgolfin Respecta Finnish 
Disabled Open -kilpailu (E, K, L)  
Sea Golf Rönnäs, Loviisa

Elokuu
2.–4.8. Pyörätuolitanssin World Para Dance 
Sport International Competition (L) Tampere
2.–4.8. Pyörätuolitanssin Suomi Open 
-kilpailu (L) Tampere
3.8. Erityisryhmien jalkapallon SM-sarja 
2019, 2. osaturnaus (K, L) Hämeenlinna
3.8. Boccian IV Vaasa-Open (pari) (E, K, L, N) 
Vaasa
3.8. Ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (K) Tampere
4.8. Soveltava triathlon (E, K, L, N) Virpiniemi, 
Oulu
8.–11.8. LUKA-hankkeen 
Selkäydinvammaisten Akson ry:n 
luontopilotti (L) Evo
9.8. Kasperi-Boccia (pari) (E, K, L, N) Seinäjoki
16.–18.8. Jalkapallon, yleisurheilun ja 
keilailun Special Olympics -valmennusleiri 
(K) Rovaniemi
16.–18.8. Special Olympics -lentopalloleiri ja 
-beach volley -turnaus (K) Eura
17.8. Boccian Pohojalaaset Avoimet  
(henk.koht.) (E, K, L, N) Kauhajoki
17.8. Special Aquathlon (uinti ja juoksu)
(K, L, N) Helsinki
17.–18.8. Parayleisurheilun SM-kilpailut  
(E, K, L, N) Kangasala
17.–24.8. Elinsiirron saaneiden  
MM-kilpailut (E) Newcastle, Iso-Britannia
19.–25.8. Pararatsastuksen EM-kilpailut  
(L, N) Rotterdam, Hollanti
20.–25.8. Parasulkapallon MM-kilpailut (L) 
Basel, Sveitsi
22.–25.8. Sokkopingiksen kansainvälinen 
turnaus (N) Trakai, Liettua
23.8. Boccian Harjavallan kaupungin 
150-vuotisjuhlakilpailut (E, K, L, N) Harjavalta
23.–25.8. LUKA-hankkeen Malikkeen pilotti 
vaikeavammaisten lasten perheille (K, L) 
Kelvenne ja Salonsaari

Syyskuu
1.9. Paratriathlonin MM-kilpailut (L) 
Lausanne, Sveitsi
5.–8.9. Special Olympics Euroopan rytmisen 
voimistelun kilpailu (K) Nitra, Slovakia
6.–8.9. LUKA-hankkeen Leijonaemojen 
lähiluontopainotteinen pilotti (K, L, N) Hauho
6.–8.9. Nuorten maalipallo- ja 
sokkopingisleiri (N) Pajulahti

7.9. Boccian XV Kivikylä-Turnaus (pari)  
(E, K, L, N) Rauma
9.–15.9. Parauinnin MM-kilpailut (K, L, N) 
Lontoo, Iso-Britannia
11.9. Sovellettu SIT2PLAY-
istumalentopalloturnaus (L) Pajulahti
11.–15.9. Parapyöräilyn maantieajon  
MM-kilpailut (L, N) Emmen, Hollanti
14.9. Paraboccian SM-sarja, 3. osakilpailu (L) 
Kiipula, Janakkala
14.9. XIV Lempäälä-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Lempäälä
14.9. Paratriathlonin EM-kilpailut (L) 
Valencia, Espanja
14.9. Ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (K) Hämeenlinna
14.–15.9. LUKA-hankkeen Suomen Nuorten 
Amputoitujen retkeilypilotti (L) Liesjärvi, 
Tammela
16.–21.9. Parapöytätenniksen EM-kilpailut 
(K, L) Helsingborg, Ruotsi
19.–22.9. Pyörätuolirugbyn Pajulahti 
Nations Cup (L) Pajulahti
20.–22.9. LUKA-hankkeen kävelevien 
aktiiviliikkujien luontoryhmän pilotti (L) 
Liesjärvi, Tammela
21.–22.9. Ratsastuksen Special Olympics 
-mestaruuskilpailut (K) Virolahti
23.9. Boccia-Vaasa (joukkue) (E, K, L, N) Vaasa
28.9. Ruska-Boccia (henk.koht., pari)  
(E, K, L, N) Peräseinäjoki
30.9.–6.10. Sokkopingiksen MM-kilpailut (N) 
Olbia, Italia

Lokakuu
4.–6.10. Yhdeksän lajin Special Olympics 
-valmennusleiri (K) Pajulahti 
5.10. Paraboccian SM-sarja, 4. osakilpailu 
(L) Kiipula, Janakkala
5.10. Loka-Boccia (henk.koht., joukkue)  
(E, K, L, N) Isokyrö
8.–13.10. Maalipallon EM-kilpailut (N) 
Rostock, Saksa
9.–20.10. Kehitysvammaisten INAS Global 
Games -kilpailut (K) Brisbane, Australia
10.–11.10. Special Olympics Euroopan 
taitoluistelukilpailut (K) Espoo
11.–13.10. Parapöytätenniksen kv. Matti 
Launonen Memorial -turnaus (K, L) Pajulahti
12.10. II HIY-Bocciaturnaus (pari) (E, K, L, N) 
Helsinki
12.10. Lasikaupunki-Boccia (joukkue)  
(E, K, L, N) Riihimäki
26.10. Ylistaro-Boccia (henk.koht., pari)  
(E, K, L, N) Ylistaro


