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Liikkuva koulu -kummi Tuomo Himanka on omalta osaltaan 

ollut vaikuttamassa siihen, että kotikaupunkinsa 

Kalajoen kouluilla erilaisuus ei aiheuta hämmennystä,

vaan intoa soveltaa ratkaisuja.
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Oletko urheilullinen nuori? Kiehtooko kilpaurheilu?
Tervetuloa Para Talent Day -tapahtumaan 2.11. Pajulahteen!

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

MITÄ?
Para Talent Day koostuu  
vammaiskilpaurheiluinfosta
sekä Kasva Urheilijaksi 
-taitovalmiustestistä.

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

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

Para Talent Day 
-tapahtumassa:
• Saat käytännön vinkkejä 
 kilpaurheilun aloittamiseen
• Neuvoja oman urheilijan polun  
 luomiseen ja sillä etenemiseen
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KANNEN KUVA 
Ratakelaaja Tuomo Himanka 
lapsuuden koulunsa pihalla Kalajoella. 
Kuva: Päivi Karjalainen

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

Pääkirjoitus

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

Aikakauslehtien liiton jäsen

”Ei mitään meistä 
ilman meitä” 
Vierailin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnyksessä en-
simmäistä kertaa keväällä 2007.Olin aloittanut projektipäällikkönä Kaikille 
Avoin -ohjelmassa, jonka tavoitteena oli avata ovia urheiluseuroihin ja olin so-
pinut tapaamisia monien eri tahojen kanssa, myös Kynnyksen Kalle Könkkö-
län kanssa. Jännitin tapaamistamme melkoisesti. Mielikuvani Kallesta oli te-
räväkielinen taistelija, jonka äly oli kuin partaveitsi. YK oli hyväksynyt vuonna 
2006 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja liikunta 
oli mukana sopimuksessa. Halusin kuulla, mitä meidän pitäisi liikunnan ja ur-
heilun toimijoina ottaa huomioon. Mietin etukäteen, miten Kalle ottaisi minut 
vastaan, löytäisimmekö yhteisen kielen. Päällimmäisenä mielessä olivat jän-
nitys ja pieni pelkokin.

Kallen huoneesta löytyi pöytätennispöytä, jolla emme pelanneet, sillä se oli 
lastattu papereilla. Pelien aika olisi, kun paperipinot olisivat siirtyneet muu-
alle. Kalle perehdytti minut sopimukseen ja erityisesti siihen, että ihmisellä 
itsellään pitää olla mahdollisuus vaikuttaa omiin valintoihinsa. Jännitykseni 
tapaamisesta oli ollut turha, mutta itse tapaaminen oli oman työni kannalta 
paljon merkityksellisempi kuin olin osannut ajatella. Olin pitänyt itseäni oman 
alani osaajana ja asiantuntijana, Kallen viesti ”ei mitään meistä ilman meitä” 
tarkoitti, että minun tehtäväni on antaa ihmisten itsensä kertoa, vaikuttaa, 
tehdä valintoja ja kantaa vastuuta tehdyistä valinnoista. YK:n vammaisten ih-
misoikeussopimuksen läpäisevä teema on osallisuus ja tämän Kalle juurrutti 
minuun ensimmäisen yhteisen tapaamisemme aikana.

Uutinen Kallen poismenosta tavoitti ja pysähdytti meidät VAU:n toimistolla 
aamulla 11.9. Kallella oli sanansa sanottavana myös urheilusta, Aija Saari 
muisteli Kallea siteeratun jo 1970-luvulla erityisliikunnan julkaisuissa. 

Suuri vaikuttaja on pois, mutta työ jatkuu. Meidän urheilun parissa toimivi-
en pitää huolehtia siitä, että jokaisella on mahdollisuus valita harrastuksen-
sa, saada äänensä kuuluviin, elää omannäköistään elämää. Kalle on ollut yksi 
niistä vaikuttajista, jotka mahdollistavat meidän työmme. Nyt on meidän vuo-
romme.

Kallen muistoa kunnioittaen,

RIIKKA JA VAU:N TOIMISTO SEKÄ LUOTTAMUSTOIMISET
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Koululiikunta

Teema

V
uonna 2010 pilottihank-
keena alkanut Liikkuva 
koulu on nyt osa päämi-
nisteri Juha Sipilän (kesk.) 
johtaman hallituksen osaa-

misen ja koulutuksen kärkihanketta. 
Kärkihankkeeksi pääsy tarkoitti pait-

Liikkuva koulu kattaa 
jo lähes koko Suomen
Pian vuosikymmenen toiminnassa olleen Liikkuvan koulun tavoitteena on saada 
jokainen koululainen liikkumaan vähintään tunnin päivässä. Ohjelman edetessä 
on ryhdytty kiinnittämään huomiota yhä enenevissä määrin siihen, että sanapari 
”jokainen koululainen” kattaisi todella kaikki oppilaat toimintakykyyn katsomatta.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: PÄIVI KARJALAINEN, OPETUSHALLITUS

Kalajoen Liikkuva koulu -kummi, ratakelaaja Tuomo Himanka (vas.) esittelee kelaustuoliaan Pohjankylän koulun oppilaille.

si vahvaa poliittista tukea myös rahoi-
tusta kuntien Liikkuva koulu -toiminnan 
edistämiseen.

Liikkuva koulu -ohjelman laajentami-
seen osoitettiin vuosille 2016–2018 yh-
teensä 21 miljoonaa euroa, eli seitse-
män miljoonaa euroa joka vuodelle. 

Näitä rahoja on ohjattu suoran kuntien 
Liikkuva koulu -toimintaan. Kun puhu-
taan näin suurista rahasummista, ei ole 
yllätys, että Liikkuva koulu -ohjelma on 
saatu kattamaan jo lähes koko Suomen. 
87 prosenttia kaikista peruskouluista ja 
91 prosenttia suomalaisista kunnista on 
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Teema

mukana Liikkuvassa koulussa.
Kärkihankkeena ohjelma on laajen-

tunut Liikkuva koulu -kokeilutoimin-
nan keinoin toiselle asteelle lukioihin 
ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Myös 
varhaiskasvatus on saatu mukaan in-
tegroimalla Ilo kasvaa liikkuen -ohjel-
ma Liikkuvaan kouluun.

Volyymi vaikuttaa siis olevan kohdal-
laan, mutta miten Liikkuva koulu -oh-
jelma toimii ja miten hyvin se pystyy 
huomioimaan juuri ne oppilaat, jotka 
ohjelmaa eniten tarvitsisivat – he jotka 
eivät pysty, osaa tai halua liikkua ku-
ten muut?

– Punainen lanka koko ohjelmassa 
on, että koulut lähtevät mukaan omis-
ta lähtökohdistaan. Eli ohjelma toimii 
niin sanotusti alhaalta ylöspäin, sanoo 
Liikkuva koulu -ohjelman yhteyspääl-
likkö Kirsi Naukkarinen.

Alhaalta ylöspäin tarkoittaa täs-
sä tapauksessa sitä, että mikä tahan-
sa koulu voi halutessaan rekisteröityä 
maksutta Liikkuvaksi kouluksi. Koulut 
saavat Liikkuvalta koululta materiaali-
paketin, mutta ovat toiminnan suun-
nittelussa autonomisia. Toiminnan ke-
hittämisen kannalta merkittävää on 
koulun itsearviointi. Nykytilan arvioin-
ti -työkalun avulla koulu saa osviittaa 
omista kehityskohteistaan ja voi sen 
pohjalta lähteä kehittämään itselleen 
parhaiten sopivia tapoja toteuttaa 
Liikkuva koulu -toimintaa.

– Koulut ovat keskenään niin erilai-
sia, pääkaupunkiseudun jättikouluista 
parin opettajan kyläkouluihin. Se mikä 
toimii yhdessä koulussa, ei välttämät-
tä toimi toisessa, perustelee Naukka-
rinen sitä, että Liikkuva koulu ei lähde 
ylhäältä käsin määrittelemään, miten 
”tunti lisää liikettä päivässä” -oppia tu-
lisi ryhtyä toteuttamaan.

Liikkuva koulu -ohjelman ehdoton 
vahvuus onkin juuri se, että koulut 
ovat päässeet itse innovoimaan tapo-
ja liikuttaa oppilaita pitkin koulupäi-

vää. Liikkuva koulu -ohjelman toinen 
tärkeä tukipilari on voimakas verkos-
toituminen, jonka myötä muut kou-
lut pääsevät ”parastamaan”, eli ko-
pioimaan ja jatkojalostamaan yhden 
koulun keksimää toimivaa ratkaisua.

Autonomian kääntöpuoli on se, että 
kun tekemistä ei ohjata kovin tarkas-
ti, voivat marginaalissa olevat oppilas-
ryhmät jäädä liian pienelle huomiolle. 
Olkoonkin, että vähän liikkuvien tilan-
netta on käsitelty muun muassa valta-
kunnallisissa verkostotapaamisissa.

– Tarvitaan tietoisuuden lisäämistä, 
että osataan eriytyneemmin suunnata 
toimenpiteitä erityistä tukea tarvitse-
ville oppilaille. Toisaalta inkluusiope-
riaatteen mukaisesti koulun toimin-
takulttuurin muutos Liikkuva koulu 

Tuomo Himanka on Pohjankylän koulun entinen oppilas.

Kirsi 
Naukkarinen.

-ohjelmassa viittaa siihen, että otetaan 
kaikki mukaan ja osallisuutta mahdol-
listetaan kaikille oppilaille tarpeiden 
mukaan, Naukkarinen sanoo.

Liikkuvan koulun tapauksessa tämä 
kysymys on keskeinen erityisesti siksi, 
että juuri marginaalissa olevia on useim-
miten hankalinta kannustaa liikkumaan 
lisää. Osa kouluista toki kehittää toimin-
tamalleja, joissa esimerkiksi liikkumis- ja 
toimimisesteiset on hyvin huomioitu.

– Esimerkiksi Repokankaan koulus-
sa Varkaudessa on lähestytty Liikku-
vaa koulua työtapana ja oppimisen ri-
kastuttajana inklusiivisessa koulussa. 
Lähtökohtana on kaikkien lasten ta-
savertainen mahdollisuus osallistua 
liikkuvampaan, aktiivisempaan koulu-
päivään. Kaikissa luokissa käytetään 



8

Teema
esimerkiksi paljon toiminnallisen ja 
soveltavan opetuksen ideoita, Nauk-
karinen kertoo.

Vaikka kunnat ja koulut ovat liikut-
tamisinnovaatioidensa osalta autono-
misia, voi toimintaa toki hellävaraisesti 
ohjata porkkanaa antamalla. Liikkuvan 
koulun ohjausryhmän asettama yhden-
vertaisuus-, tasa-arvo- ja esteettömyys-
asioita käsitellyt työjaosto kokoontui 
kolmesti alkuvuodesta 2017 ja laati oh-
jelmalle toimenpide-ehdotuksia. Yksi 
niistä oli: ”Liikkuva koulu -kehittämisa-
vustusten hakuehtoja muokataan ta-
valla, joka kannustaa kehittämään käy-
täntöjä aiempaa yhdenvertaisemman 
Liikkuvan koulun toteuttamiseen.”

Tämän seurauksena lukuvuoden 
2018–2019 kehittämisavustusten haku-
perusteisiin oli lisätty kohta ”tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden edistäminen, ks. 
laki naisten ja miesten välisestä tasa-ar-
vosta sekä yhdenvertaisuuslaki”.

– Nyt selvitetään, millaisia koulu- 
ja kuntakohtaisia esimerkkejä ja hy-
viä toimintamalleja on poikinut muun 
muassa erityistä tukea tarvitsevien op-
pilaiden huomioimiseksi Liikkuva kou-

Pohjoispohjanmaalainen Kalajoen 
kaupunki on ollut mukana Liikkuva 
koulu -ohjelmassa vuodesta 2012 
saakka. Kansainvälisen tason pyö-
rätuolikelaaja Tuomo Himanka on 
kotoisin Kalajoelta ja käynyt koulu-
taipaleensa paikkakunnalla, joten 
oli luontevaa ottaa hänet mukaan 
Kalajoen Liikkuva koulu -toiminnan 
kummiurheilijaksi.

– Minulla ei koskaan oikeastaan 
ole ollut mitään suurempia ongel-
mia koululiikuntaan osallistumises-
sa. Kaikki on osattu aina ottaa hyvin 
huomioon ja toisaalta minulta löy-
tyy sen verran hyvin toimintakykyä, 
että pärjään aika pienellä avulla. 
Suurempia haasteita tulee tietysti, 
jos jollain on vaikeampaa vammaa, 
Himanka sanoo.

Himanka on tehnyt Liikkuva koulu 
-kummina kaksi mittavaa koulukier-
rosta Kalajoella, ensimmäisen yksi-
nään ja toisen yhdessä pikajuoksija 
Erika Nevanperän ja salibandyn-

pelaaja Laura Liimatan kanssa. 
Nuoren pyörätuolikelaajan tarina 
ja hänen liikunnan harrastamiseen-
sa liittyvät erityispiirteet ovat tulleet 
tutuiksi noin 1500 kalajokelaislap-
selle ja -nuorelle.

Kalajoen Liikkuva koulu -koordi-
naattori ja Tuomo Himangan enti-
sen opinahjon Pohjankylän koulun 
rehtori Juho Silvasti kertoo, että 
soveltavan liikunnan teemat ovat 
Himangan kouluvierailujen ohella 
muutenkin merkittävässä roolissa 
Kalajoen kouluissa.

– Meidän erityisluokanopettajat 
ovat hienosti ottaneet omakseen 
Liikkuva koulu -toiminnan ja liiket-
tä on onnistuttu lisäämään luokkien 
arkirytmiin. Pyritään aktivoimaan 
oppilaita niin, että esimerkiksi ly-
hyitä siirtymiä ei tarvitse aina men-
nä taksilla. On myös lisätty matalan 
kynnyksen liikuntatoimintaa, erityi-
sesti uintia, joka soveltuu hyvin kai-
kille, Silvasti kertoo.

– Siinä on selkeää ajatusmaail-
man muutosta, kun vertaa vaikka 
niihin aikoihin, kun Tuomo oli täällä 
meillä ala-asteella. Toki tarvittavat 
tukitoimet pitää olla olemassa, mut-
ta pyritään yhä enemmän kannus-
tamaan oppilaita itsenäiseen liikku-
miseen. Että sinä pystyt ja kykenet, 
Silvasti jatkaa.

lu -toiminnassa, Naukkarinen toteaa.
Liikkuva koulu -ohjelma on myös 

tehnyt yhteistyötä esimerkiksi CP-lii-
ton Innostun liikkumaan -hankkeen 
kanssa. Hankkeessa kehitettiin tukitoi-
mia oppilaille, joilla on motorisen op-
pimisen vaikeuksia. Tämän vuoden 
maaliskuussa CP-liitto perusti oman 
yksikön motoriikan oppimisvaikeuksi-
en tukemiseen.

Kun Liikkuva koulu -ohjelmassa on 
mukana melkein 90 prosenttia suoma-
laiskouluista, mahtuu mukaan myös 
useampi kymmenen erityiskoulua. 
Vuonna 2018 starttasi Oppimis- ja oh-
jauskeskus Valterin Iloon yli esteiden 
-hanke, jonka avulla saadaan myös eri-
tyiskoulujen ammattilaisten osaamista 
entistä paremmin Liikkuva koulu -oh-
jelman käyttöön. Ohjelman tehtävänä 
on tuoda esille positiivisia ratkaisuja ja 
esimerkkejä kaikkien oppilaiden liikun-
nan mahdollistamisesta.

– Mitä enemmän tiedämme kumppa-
neiden tukitoimista sekä hyvistä koulu- 
ja kuntaesimerkeistä, sitä enemmän 
niitä on mahdollista viestiä eteenpäin 
muiden käyttöön, summaa Naukkari-

nen. Iloon yli esteiden -hankkeesta li-
sää myöhemmin tässä lehdessä.

Liikkuva koulu -ohjelma on tutki-
mustulosten mukaan onnistunut li-
säämään liikettä aiemmin vähän liik-
kuneiden joukossa, Naukkarinen 
kertoo. Ja mikä parasta, ohjelmalla 
näyttäisi olevan positiivisia vaikutuk-
sia myös koulujen yleisilmapiiriin.

– Liikkuva koulu -ohjelman välira-
portin mukaan 92 prosenttia koulujen 
henkilökunnasta koki, että Liikkuva 
koulu -ohjelma on lisännyt viihtyvyyt-
tä ja 83 prosenttia henkilökunnasta oli 
sitä mieltä, että se on parantanut työ-
rauhaa, Naukkarinen sanoo.

Hänen mukaansa Liikkuva koulu osui 
juuri sopivaan saumaan uuden opetus-
suunnitelman (OPS) lanseeraamisen 
kanssa. Liikkuvan koulun periaatteet 
tukevat uuden OPSin toteutumista.

– Esimerkiksi oppilaiden osallisuu-
den lisääminen on punaisia lankoja 
uudessa OPSissa, ja sitähän juuri Liik-
kuva koulu -ohjelmassa paljon teh-
dään esimerkiksi Välkkärien, eli vä-
lituntiliikuntaohjaajien muodossa, 
Naukkarinen sanoo..

”Sinä pystyt ja kykenet”

Kalajoen Liikkuva koulu -koordi-
naattori ja Pohjankylän koulun 
rehtori Juho Silvasti
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P
eriaatteena on se, että Valteri-koulun ammat-
tilaiset voivat hankkeen avulla jakaa asiantun-
tijuuttaan lähikoulujen työntekijöille liikunnan 
soveltamiseen liittyen. Tämä on elementti, joka 
Liikkuva koulu -ohjelmassa on alun perin jäänyt 

turhan pienelle huomiolle.
– Valterissa koettiin, että olisi 

hienoa päästä mukaan kehittä-
mään Liikkuva koulu -ohjelmaa 
vielä erityistä tukea tarvitsevien 
oppilaiden näkökulmasta. Siksi 
päätimme hakea hankerahoitus-
ta. Yhdenvertaiset mahdollisuu-
det osallistua liikuntaan nähtiin 
tärkeäksi. Valterin ja lähikoulu-
jen aiempi yhteistyö oli nosta-
nut tarpeen myös esille, sanoo 
hankkeessa työskentelevä Hen-
ni Huttunen Oppimis- ja ohja-
uskeskus Valterista.

Kevään avoimessa haussa Iloon 
yli esteiden -hankkeeseen vali-
koitiin 28 yhteistyökoulua ympä-
ri Suomen. Alkusyksystä neljäs-
sä Valteri-koulun toimipisteissä 
(Helsinki, Oulu, Kuopio ja Jyväsky-
lä) järjestettiin koulutuspäivät yh-
teistyökoulujen työntekijöille ja 
loppuvuodesta jokaisessa yhteis-
työkoulussa toteutetaan Iloon yli 
esteiden -tapahtumapäivä.

– Tapahtumapäivät rakenne-
taan oppilaiden toiveiden mukaan 
ja ajatuksena on, että tapahtuma-
päivien myötä syntyvistä käytän-

Valteri-koulut
Liikkuva koulu -ohjelman 

konsultteina
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toteuttaa syyslukukauden aikana

Iloon yli esteiden -hankkeen, jonka tavoitteena on aktivoida lähikoulujen 
oppilaita ja henkilökuntaa lisäämään arkiliikuntaa kouluissa siten,

että erityistä tukea tarvitsevat lapset tulevat entistä paremmin huomioiduksi.
Hanke nivoutuu Liikkuva koulu -ohjelmaan.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: OPPIMIS- JA OHJAUSKESKUS VALTERI

nöistä kootaan ideapankki Liikkuva koulu -ohjelman koulujen 
käyttöön, kertoo Huttunen

Hankkeeseen valikoituneet yhteistyökoulut ovat sellaisia, 
joissa on erityisluokkia tai normaaliopetukseen integroitu-
ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Tätä kautta kouluissa on 
tarvetta liikunnan soveltamisen osaamiselle, jotta Liikkuva 

koulu -ajatus saadaan aidosti kattamaan kaikki 
koulun oppilaat.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Jy-
väskylän yliopisto ja Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU, jonka koordinoiman Valtti-ohjel-
man kautta on myös havaittu tarvetta sovelta-
van liikunnan asiantuntemuksen lisäämiselle lä-
hikouluihin. Iloon yli esteiden -hankkeen tiimoilta 
on valmisteilla kaksi ammattikorkeakoulutasois-
ta opinnäytetyötä, joista toinen nivoutuu Valtti-
ohjelmaan. Lisäksi mukaan valitut koulut osal-

listuvat Valterin ja Jyväskylän yliopiston 
yhteistyössä toteuttamaan arviointitutki-
mukseen. Tutkimuksen avulla kuvataan 
erityistä tukea tarvitsevan oppilaan toimi-

juutta ja osallisuutta koulun lii-
kunnallisissa aktiviteeteissa.

28 tapahtumapäivää eri puolilla 
Suomea muutaman syyskuukau-
den aikana on melkoinen rypistys 
jo aikaresurssinsa osalta.

– Työntäyteinen syksy varmasti 
on tulossa. Meillä on onneksi vii-
si Valteri-yksikköä, joiden kesken 
nämä 28 tapahtumaa jakautuvat, 
Huttunen toteaa..
Lisätiedot Iloon yli esteiden 
-hankkeesta: www.valteri.fi/8730
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Lappee on
Liikkuva koulu
potenssiin kaksi
Lappeen koulu on Liikkuva koulu, joka ei ole vain tyytynyt liikuttamaan 
oppilaitaan, vaan ottanut asiakseen oppilaidensa hyvinvoinnin edistämisen 
laajalla menetelmäarsenaalilla.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: ARTTU MUUKKONEN

Tokaluokkalainen Kalle 
Vikman on ollut mukana 
koululiikunnanohjaaja Jon-
na Haapiaisen vetämässä 
Loikkis-kerhossa keväästä 
saakka.
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K
alle Vikman sai kutsun Loikkis-kerhoon ensim-
mäisen kouluvuotensa aikana. Keväällä alkanut 
lappeenrantalaisen Lappeen koulun 1–2-luok-
kalaisille suunnattu liikuntakerho on jatkunut 
myös syksyllä. Loikkis-kerhon nimi tulee Niilo 

Mäki Instituutin Loikkiksella Ketteräksi -harjoitusohjelmasta.
– Me olemme urheilleet ja tehneet esteradan. Sitten on 

hypitty ja heitetty hernepusseja, Kalle kertoo Loikkis-ker-
hon sisällöstä.

– Mukavinta siellä on liikunta, se kun saa pomppia patjoil-
la ja juosta, hän jatkaa.

Se, että Kalle sanoo pomppimista mukavaksi, on merkit-
tävää edistystä. Äiti Satu Vikman sanoo, että Kalle on ollut 
pienestä pitäen hieman kömpelö, eikä ole tykännyt esimer-
kiksi kiipeilemisestä.

Lappeen koulun henkilökunta etsii Loikkis-kerhoon tes-
tien avulla niitä alaluokkalaisia, joilla on viivettä motorises-
sa kehityksessä. Oppilaat saavat kutsun ja voivat saapua 
paikalle, jos haluavat.

– Se osattiin myydä niin, että tämä Loikkis-kerho on hieno 
juttu, johon Kalle nimenomaisesti on valittu ja johon muut 
hänen luokaltaan eivät päässeet, Satu Vikman sanoo.

Lappeen koululla on ruokatunnin ympärillä pitkä tauko 
oppitunneista, ”siesta”. Tuolloin on aikaa tavallisesta poik-
keaville koulutoiminnoille, esimerkiksi juuri Loikkis-kerhol-
le ja vanhemmille oppilaille suunnatulle Tsemppi-kerholle.

– Pienemmille tarkoitetussa Loikkis-kerhossa keskitytään 
enemmän ihan motoristen perustaitojen kehittämiseen. 
Tsemppi-kerhossa on enemmän sitä, että pelataan jotain la-
jia. Molemmissa on kuitenkin ajatuksena se, että nämä oppi-

laat löytäisivät sen kadoksissa olleen liikunnan ilon, selvittää 
Jonna Haapiainen, Lappeen koulun koululiikunnanohjaaja.

Koululiikunnanohjaaja on nimensä mukaisesti liikun-
nanohjaaja, ei liikunnanopettaja. Jonna Haapiaista harvoin 
nähdään liikuntatunneilla. Sen sijaan hän vetää Loikkis- ja 
Tsemppi-kerhoja sekä liikunnallisia iltapäiväkerhoja. Hän te-
kee ”tuntikaappauksia” kesken koulupäivän tuodakseen pi-
ristystä ja lisää liikettä oppilaiden puurtamisen keskelle sekä 
vetää välillä toiminnallista matematiikkaa tai äidinkieltä. Ly-
hyesti sanottuna koululiikunnanohjaaja on siis Liikkuvan 
koulun ajatusmaailma tiivistettynä yhteen työntekijään.

Lappeen koulussa koululiikunnanohjaajan tärkein tehtä-
vä ei suinkaan ole liikuttaa massoja vaan saada liikkeelle 
ne, jotka eivät halua, osaa tai välttämättä edes pysty liikku-
maan niin, miten liikuntatunneilla yleensä liikutaan. Hän on 
kuin personal trainer vähän liikkuville koululaisille.

– Tavoite on, että liikutetaan niitä, jotka eivät syystä tai toi-
sesta omatoimisesti juuri liiku. Heihin käytän kaikki ammatti-
taitoni, summaa Haaga-Heliassa Vierumäellä liikunnanohjaa-
jaksi opiskellut ja pitkään yleisurheiluseura Lappeenrannan 
Urheilumiesten nuorisopäällikkönä toiminut Haapiainen.

Koululiikunnanohjaaja on Suomen mittakaavassa vielä 
melko tuore konsepti, mutta Lappeenrannassa heitä on ku-
luvalla lukukaudella jo 15. Ennusmerkit näyttävät lupaavilta 
sen suhteen, että hyödyt koululiikunnanohjaajien palkkaa-
misesta osoittautuvat merkittäviksi ja systeemin voi olettaa 
leviävän jatkossa myös muihin kuntiin.

Vuonna 2012 valmistunut Lappeen koulu modernei-
ne oppimisympäristöineen on varmasti yksi Liikkuva kou-
lu -ohjelman priimuksista, mutta lasten liikuttaminen ei ole 

Vararehtori Hannele Heikkilä.
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Lappeessa itseisarvo.
Lappeen koulussa oppilaiden psyykkinen ja fyysinen hy-

vinvointi on nostettu ykkösasiaksi ja Liikkuva koulu -kult-
tuuri on valjastettu tukemaan tätä. Tutkimusten mukaan 
motoriseen kehitykseen liittyvillä ongelmilla on yhteyttä 
myös muuhun oppimiseen. Vararehtori Hannele Heikki-
lä sanookin, että valtaosa Loikkis-kerhoon valikoiduista lap-
sista oli jo valmiiksi tehostetun tai erityisen tuen piirissä. 
Niin myös Kalle Vikman, jolla on keskittymisen ja tarkkaa-
vaisuuden häiriöitä.

– Ei äkkiseltään ollut tullut ajatelleeksi, että motorisella 
oppimisella voisi olla yhteyttä esimerkiksi äidinkielen tai 
matematiikan oppimiseen. Mutta se on hienoa, että Lap-
peen koulussa on nämäkin asiat otettu hyvin huomioon, 
sanoo Kallen äiti Satu Vikman.

Lappeen koulu ei ollut Kalle Vikmanille lähikoulu, mutta 
vanhemmat olivat kuulleet koulusta niin paljon hyvää, että 
hakivat pojalleen paikkaa sinne. Lappeen koulu on päivä-
kotikoulu, eli suuri osa oppilaista on ollut koulun piirissä jo 
päiväkoti- ja esikouluikäisenä. Esikoululaiset ja 1–2-luokka-
laiset jopa työskentelevät yhdessä osan päivästä. Kalle tuli 
tältä osin ikään kuin kesken mukaan, mutta on äitinsä mu-
kaan sopeutunut hyvin.

– Lappeessa on mukavinta välitunnit, koska meillä on niin 
iso piha. Yleensä leikin kaverin kanssa hiekkalaatikolla tai 

Jonna Haapiainen sanoo, että hänen vetämiensä Loikkis ja Tsemppi-kerhojen tuntien sisällöissä on aina liikkumavaraa: 
”Jos olen suunnitellut sulkapalloa, mutta lapset haluavatkin pelata jalkapalloa, niin sitten voidaan tehdä niin.”

etsitään ötököitä. Lappee on siksi myös kiva, että se on aika 
uusi koulu ja meidän luokka on mukava, Kalle luettelee.

Lappeen koulun ajatusmalli pohjaa inkluusioon. Pien-
luokkia ei ole, vaan tuki tuodaan sitä tarvitsevan lapsen 
luokse. Edellä mainitussa esikoulun ja 1–2-luokkalaisten yh-
teisluokassa yhteistyötä tekevät luokanopettaja ja lasten-
tarhanopettaja, ylemmillä luokilla opetusparin voivat muo-
dostaa luokanopettaja ja erityisopettaja.

– Sitten on tietysti se prosentti lapsia, joille inkluusio ei 
kerta kaikkiaan sovi, ja heille on olemassa pienryhmänsä, 
mutta senkin on tarkoitus olla interventiotyyppinen, eli siel-
tä haetaan vain vähän tuulta purjeisiin, vararehtori Heikki-
lä kertoo.

Lappeen koulu on niin sanottu ProKoulu, jossa tuetaan 
opettajien kasvatusosaamista ja oppilaiden käyttäytymi-
sen oppimista. Käyttäytymisasioita lähestytään positiivisen 
kautta, eli pyritään palkitsemaan hyvää käytöstä, kun kou-
luissa – ja yhteiskunnassa yleisemminkin – on perinteisesti 
keskitytty rankaisemaan huonosta käytöksestä.

– Lähtökohta on se, että koulun aikuiset purkavat oppi-
misen esteitä lasten edestä. Jos lapsi käyttäytyy huonosti, 
on aikuisen katsottava peiliin. Meillä ei ole ongelmia. Meillä 
tehdään haasteista tavoitteita, linjaa Heikkilä..
Lisätiedot ProKoulusta: www.prokoulu.fi
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L
iikkuminen, ulkoilu ja leikki on integroitu kaikkeen 
tekemiseen, kertoo seinäjokelaiskoulun johtaja Si-
nikka Hilmola-Rytioja. Fysioterapeutit tulevat kou-
lulle ja ohjaavat henkilökuntaa oppilaiden motoris-
ten taitojen vahvistamisessa. Leikin avulla voidaan 

harjoitella arjen taitoja, kuten esim. syy-seuraus -suhteita.
– Siinä opitaan samalla kommunikaatiota, kun mennään pot-

kimaan palloa pihalle, Hilmola-Rytioja sanoo. 
Hän uskoo, että motoriikalla on valtava vaikutus kaikkeen 

oppimiseen. 
– Metsäretket harjoittavat tasapainoa ja luonnossa olo on jo 

sinällään elämys. Meillä toteutetaan Knilliä, Sherbornea, moto-
risia ratoja, pyöräillään ja retkeillään lähimaastossa. 

Ympäristöllä on merkitystä. Uudehkossa koulussa on estee-
tön leikkipiha ja metsä aivan vieressä.

 Koulun leikkipiha on hieno, johtaja kehuu. Parasta ovat kei-
nut. Keinuminen on tärkeää, ja lähes ainoita asioita, joista op-
pilaat voivat suoriutua itsenäisesti.

– Ainoa mitä toivoisin on, että keinut saataisiin katoksen alle 
ja niitä olisi vähän enemmän. Sateellakin olisi mukava keinua.

Haaveena on saada oma tandem-pyörä, johon voi kiinnit-
tää pyörätuolin. Se mahdollistaisi vieläkin sujuvamman retkei-
lyn. Idea tandem-pyörästä saatiin Malikkeen Ulos talosta, pois 
pihasta -koulutuksesta. Koulun väki toivoo myös vanhempien 
innostuvan korttien myynnistä, että saataisiin hankittua lisää 
vaikeavammaisille oppilaille soveltuvia välineitä.

 Liikkuva koulu -ohjelma tiedetään, mutta se on jäänyt siihen. 
– Me ollaan aina sanottu, että ollaan liikkuva koulu. Ei siihen 

tarvita valtakunnallista ohjelmaa..

Niittyvillassa ollaan
joka päivä tunti pihalla

Vaikeavammaisille oppilaille suunnatussa Niittyvillan koulussa
ollaan joka päivä tunti pihalla, koska liikkuminen tukee oppimista. 

TEKSTI: AIJA SAARI KUVA: JANNE RUOTSALAINEN/MALIKE

Silloin kun opetusta ei ole oppilaan 
vamman, sairauden tai laajojen oppi-
misvaikeuksien vuoksi mielekästä jär-
jestää oppiaineittain, opetus voidaan 
järjestää toiminta-alueittain. Noin 
puolesta miljoonasta oppilaasta arvi-
olta 40 000 on erityisen tuen piirissä 
ja heistä noin 10 000 on vaikeimmin 

vammaisia tai pitkäaikaissairaita vaa-
tivan erityisen tuen oppilaita. Seinäjo-
ella sijaitseva Niittyvillan koulu on yksi 
kymmenestä Elmeri-koulusta. Oppilas-
paikkoja on 24. Jokaiselle oppilaalle on 
laadittu oma opetussuunnitelma vii-
den toiminta-alueen puitteissa. Näitä 
ovat motoriset taidot, kieli ja kommu-

nikaatio, kognitiiviset taidot, sosiaali-
set taidot ja päivittäiset taidot.

Lisätietoa koululiikunnan järjestä-
misestä tukea tarvitseville oppilaille 
VAU:n sivuilla: www.vammaisurheilu.
fi/liikunta-ja-urheilu/lapset-ja-nuoret/
koululiikunnan-tueksi

Info
Opetus toiminta-alueittain
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– Heitä pelotti, että minulle sattuu jotain. Lii-
kunnanopettajat sanoivat moneen kertaan, 

että sovitaanko, että et luistele tai tee näi-
tä telinevoimistelutemppuja, keravalai-

nen Kasurinen muistelee kouluaikaan-
sa.

– Se oli sellaista jatkuvaa rajoitta-
mista. Se otti päähän ja johti siihen, 

etten sitten ottanut koululiikuntaa 
tosissani ja minulla oli aina huo-

not numerot, hän jatkaa.
Kasurinen sanookin, että 

juuri omista koululiikunta-
kokemuksista syntyi kipinä 

lähteä opiskelemaan lii-
kunnanopettajaksi Jyväs-
kylän yliopistoon.

– Ajattelin, että minä 
haluan opettaa siten, 
että kaikki pääsevät 
mukaan. Tosi mo-
net liikunnanopet-
tajat ovat sellaisia, 
jotka ovat omina 

kouluaikoinaan olleet 
tosi hyviä liikunnassa ja 

kaikki on sujunut ongel-
mitta. Heillä ei välttämättä 

ole ymmärrystä siitä, kun lii-
kunta onkin haastavaa, Kasu-

rinen toteaa.
Liikunnanopettajaopinnot ei-

vät olleet Kasuriselle helppoa aikaa, 
etenkään alkuun, kun opetus painottui 

lajitaitojen opettelemiseen.
– Olin meidän kurssilla ainoa, jolla oli jokin 

vamma. Olin alkuun tosi yksin sen kanssa. Siinä 
vaiheessa korostui tosi paljon se, kenellä on hy-
vät lajitaidot ja nämä muuthan vaikuttivat olevan 
ihan täydellisiä urheilijoita.

Mutta Kasurisella oli oma pienryhmänsä, joka 
kannusti häntä eteenpäin, kun oma usko alkoi 

hiipua. Ja lopulta opinnoissa siirryttiin vaiheeseen, 
jossa opetettiin enemmän opettamista kuin itse 

Kaikenlaisten liikkujien 
liikunnanopettaja

Jos se olisi ollut Hanna Kasurisesta 
itsestään kiinni, hän olisi kyllä liikkunut, 
pelannut, juossut, roikkunut ja 
tehnyt kaikkea niin paljon kuin sielu 
sietää. Hänellä on CP-vamma, mutta 
se ei häntä juuri hidasta. Koulun 
liikunnanopettajat sen sijaan hidastivat.
TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA
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urheilemista.
– Silloin alkoi pikku hiljaa tulla se 

ymmärrys, että minulla on jotain mitä 
näillä muilla ei ole ja voin olla ihan 
yhtä hyvä tai parempikin opettaja kuin 
kurssilaiseni. Minun vahvuuteni voi 
olla se, että tiedän miltä tuntuu, kun 
on vaikeata.

Valmistuttuaan liikunnanopettajaksi 
Kasurinen sai töitä Lapista, Ivalon yläas-
teen ja lukion liikunnanopettajana. Hän 
oli erikoistunut erityisliikunnanopet-
tajaksi, mutta Ivalossa hän työskenteli 
yleisen liikunnanopetuksen parissa.

– Vielä sielläkin tuli jonkin verran 
harmituksen hetkiä, että en ole se yli-
vertainen opettaja, joka osaa kaikkia 
lajeja ja pystyy näyttämään itse, miten 
kaikki tehdään.

Kokonaisuudessaan Kasurinen kui-
tenkin rakastui Lappiin – ihmisiin, luon-
toon ja liikuntamahdollisuuksiin. Hän 
viettikin Ivalossa vuosikymmenen.

– Hiihtoa, juoksemista, melontaa, pa-
tikointia. Nuorena hiihtäminen oli mi-
nulle vaikeaa, kun saattoi heikon oi-
kean puoleni sauva mennä jalkojen 
väliin tai muuta vastaavaa. Nyt voin 
ihan hyvin hiihtää 20–30 kilometriäkin, 
eivätkä kaverini pysy minun perässäni.

Kymmenen vuoden Lapin ko-
mennuksen jälkeen Kasurinen kuu-
li Järvenpään Validia Ammattiopistoon 
avautuneesta työpaikasta. Paluu koti-
paikkakunnalle Keravalle ja mahdolli-
suus tehdä opintoja vastaavia erityis-
liikunnanopettajan töitä houkuttelivat 
sen verran, että Kasurinen haki paik-
kaa ja otti virkavapaata Ivalon työstään.

Kasurinen aloitti Järvenpäässä syk-
syllä 2017. Nyt työnantajan nimi on 
Ammattiopisto Spesia, joka syntyi Va-
lidia Ammattiopiston ja Bovallius-am-
mattiopiston yhdistyttyä. Työnkuvana 
on oppilaiden työkyvyn ja -hyvinvoin-
nin ylläpitäminen. Pääasiassa Kasuri-
nen opettaa oppilaille liikuntaa, mutta 
myös terveystietoa.

Eri tavalla vammaisten ja tukea tar-
vitsevien oppilaiden kanssa työsken-
tely on ollut juuri sitä, mitä Kasurinen 
lähti aikoinaan uravalintaa tehdes-
sään hakemaan.

– Täällä ei ole enää hetkeäkään tullut 
olo, että en osaisi. Haluan omalla esi-
merkilläni kannustaa opiskelijoita liik-

kumaan ja auttaa jokaista löytämään 
itselleen sopivan liikuntamuodon.

Hanna Kasurinen on sekä entinen 
että nykyinen paraurheilija. Parikymp-
pisenä hän edusti Suomea kahdesti pa-
ralympialaisten ratsastuksessa – Atlan-
tassa 1996 ja Sydneyssä 2000 – tuolloin 
vielä tyttönimellään Paasonen.

Teini-ikäisenä hän oli tehnyt lajiva-
linnan ratsastuksen ja yleisurheilun 
välillä. Yleisurheilussa häntä ei uskal-
lettu ottaa mukaan seuratoimintaan. 
Ratsastuksessa puolestaan vastaanot-
to oli alusta saakka lämmin ja luonte-
va. Ratkaisu oli helppo tehdä.

– Olisin halunnut jatkaa kilparatsas-
tusta paljon pidempäänkin, mutta en 
vain yksinkertaisesti löytänyt itselleni 
leasing-hevosta, eikä minulla ollut va-
raa ostaa omaa. Olin Sydneyssä har-

mittavasti neljäs, ja ajattelin että olisin 
ilman muuta mukana vielä seuraavis-
sakin kisoissa.

Monipuolinen liikunnan harrastami-
nen on jatkunut läpi vuosien ja Kasuri-
nen on kovassa kunnossa. Palattuaan 
Lapista etelään Kasurinen päätti pala-
ta myös kilpaurheilun pariin. Nyt yleis-
urheiluseurasta löytyi jo tilaa, kun Hel-
singin Kisa-Veikkojen valmentaja Matti 
Laatikainen otti Kasurisen valmennet-
tavakseen.

Ilman keväällä alkaneita jalkavaivo-
ja Kasurinen olisi saattanut päästä mu-
kaan jo elokuun parayleisurheilun 
EM-kilpailuihin T38-luokan juoksumat-
koille. Ei pidä yllättyä, jos vuoden 2019 
parayleisurheilun MM-kilpailuissa Du-
baissa on mukana takavuosien ratsas-
tuksen paralympiaedustaja Keravalta..
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O
ululainen Katja Kopo-
nen löysi liikunnan rie-
mun toden teolla vasta 
aikuisiällä. Hän oli har-
rastanut laskettelua jo 

jonkin aikaa, mutta tavattuaan 90-lu-
vun alkupuolella paralympiatason 
kelkkahiihtäjän Lauri Louhivirran ja 
reisiamputoidun pystylaskijan Mark-
ku Mikkosen Koponen ymmärsi, että 
tästä voisi tulla paljon muutakin kuin 
satunnaista harrastelua.

– Heiltä sain innostuksen ryhtyä har-
rastamaan alppihiihtoa tavoitteelli-
semmin. Sain oppia, että tässä on laji, 
jossa voin ihan itse nauttia vauhdin 
hurmasta ja olla itse vastuussa siitä, 
miten sieltä mäen laelta tullaan suju-
vasti alas, Koponen kertoo.

– Oman lajin löytäminen on muutta-
nut aika paljon käsitystäni liikkumises-
ta, hän jatkaa.

Koululiikunnasta näkövammainen 
Koponen ei ollut liikuntanautintoa juu-
ri löytänyt.

– Eihän se ilmapiiri lapsuuteni kou-
luliikunnassa kovin kannustava ollut, 
Koponen pohtii.

Kun pesäpallossa jaettiin joukkueita, 
jäi Koponen aina viimeiseksi, koska hän 
ei nähnyt palloa riittävän hyvin osuak-
seen siihen. Useimmissa yksilölajeissa 
liikunnallinen Koponen oli hyvä, mutta 
joukkuelajit olivat hankalia eikä opetta-
jilta löytynyt soveltamiskeinoja.

– Aikuiset eivät ehkä olleet tulleet 
ajatelleeksi sitä, miten tietynlainen 
asenne siirtyy lapsiin, Koponen toteaa.

Samoihin aikoihin, kun Koponen löy-
si alppihiihdon omaksi lajikseen, hän 

Katja Koponen Salt Lake Cityn paralym-
pialaisissa 2002 opaslaskijansa Mikael 
Honkavaaran kanssa.

Alppihiihto opetti 
erityisopettajan 

nauttimaan liikunnasta
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: VAU:N ARKISTO

sai myös toisenlaisia positiivisia koke-
muksia liikunnasta. Nuori oululaisnai-
nen aloitti opettajan opinnot.

– Opettajankoulutuksen liikunnan-
opetukseen olin valtavan tyytyväinen. 
Siellä osattiin sillä lailla puolihuolimat-
tomasti ottaa huomioon se, etten näh-
nyt samalla lailla kuin muut. Tultiin esi-
merkiksi esittämään opetettavat asiat 
juuri sopivasti siihen minun lähelleni, 
ilman että siitä tehtiin mitään nume-
roa, Koponen kiittelee.

Työurallaan Koponen on toiminut 
erityisopettajana. Hänen opettamis-

saan pienryhmissä on ollut niin liikun-
ta- ja kehitysvammaisia kuin tarkkaa-
vaisuushäiriöisiäkin oppilaita, joille 
Koponen on opettanut muiden ainei-
den ohella myös liikuntaa.

– Minulla on usein näkevä ohjaa-
ja mukanani tunneilla. Omasta koke-
muspohjastani on varmasti ollut apua 
liikunnan opettamisessa erityistä tu-
kea tarvitseville oppilaille. Tunnit on 
suunniteltava tarkkaan niin, että tulee 
järjestelmällisesti huomioitua erilaiset 
liikkujat, Koponen sanoo.

Urheilu-urallaan Koponen nousi 
aina paralympiatasolle saakka. Hän 
edusti Suomea kahdesti talvipara-
lympialaisten alppihiihdossa, vuonna 
1998 Naganossa ja 2002 Salt Lake Ci-
tyssä. Koposen mukaan urheilu-ura 
olisi saattanut jatkua pidempäänkin 
kuin vuoteen 2002, jos opaslaskijoiden 
löytäminen ei olisi ollut niin työlästä.

– Hyvää ja sitoutunutta opaslaskijaa 
ei ollut helppo löytää, mutta silloin kun 
sellaisen sai, niin se oli kyllä todellinen 
onni. Oppaan kanssa pitää pystyä pu-
humaan kaikesta lajisuoritukseen liit-
tyvästä. Yhteistyön on sujuttava ki-
salaskun aikana ja luottamuksen on 
oltava kunnossa, Koponen toteaa.

Oulussa asuva ja kansainvälisen ta-
son maalipallotuomarin Juha Vuoki-
lan kanssa naimisissa oleva Koponen 
laskettelee edelleen aika-ajoin ja saa 
siitä yhä nautintoa. VAU:n Lumitapah-
tumissa hän on päässyt kokeilemaan 
myös näkövammaisen laskijan ja op-
paan välistä kommunikaatiota helpot-
tavia radiopuhelimia, mitä hän pitää 
mainiona innovaationa..

Kolumni
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IIDA LOUNELA

on nuori näkövammainen yleisurheilija Ilmajoelta.

O
len Iida, ysiluokkalainen Ilmajoelta ja minul-
la on näkövamma. Lajini on yleisurheilu ja jo-
nain päivänä haluan olla luokassani maailman 
paras. Liikunta on kuulunut elämääni monel-
la tapaa oikeastaan aina. Yleisurheilun lisäksi 

harrastan uintia ja olen harrastanut akrobatiavoimistelua, 
ratsastusta, luistelua ja cheerleadingia. Muutenkin olen aina 
tykännyt liikkua ja pelata vapaa-ajalla. Siksi ei varmasti yllä-
tä, että lempiaineeni koulussa on ollut aina liikunta.

Minut on otettu hyvin mukaan liikuntatunneille ja monet 
liikunnanopettajat ovat olleet innokkaita soveltamaan, niin 
että pystyisin tekemään muiden mukana. Minulla on har-
vinaisen hyvä tilanne, koska avustajani on ollut sama koko 
peruskoulun ajan. Hänen kanssaan olemme pystyneet 
keksimään ratkaisuja moniin liikuntatuntien tilanteisiin ja 
olemme saaneet kertoa opettajille, että pärjään kyllä, vaik-
ka en näe yhtä hyvin kuin muut. 

Vaikka monet lajeista sujuvatkin ihan hyvin, niin on niitäkin 
lajeja, jotka eivät ole helppoja. Kaikenlaiset pallopelit ovat 
vaikeita, mutta niitäkin olen aina yrittänyt tehdä. Pallopeleis-
tä tekee huomattavasti helpompia se, jos on kirkkaan väri-
nen pallo. Yksi liikunnanopettajani oli spraymaalannut jalka-
pallon pinkiksi, että näkisin paremmin. Siitä tuli todella hyvä 
mieli! Pesäpalloa taas en näe, oli se minkä värinen tahansa. 
Eräs opettajani ajatteli, että näkisin paremmin, jos pelaisin 

etukentällä. No, onneksi ei sattunut mitään.  Nykyään pelaan 
pesiksessä vain sisävuorot – molemmissa joukkueissa.

Olen aina ollut innokas kilpailemaan ja kävin ala-asteella 
myös koulujenvälisissä kisoissa. Olen kisannut yleisurhei-
lussa, uinnissa, hiihdossa, maastojuoksuissa ja salibandys-
sa. Hiihdossa ja maastojuoksuissa minulle löytyi aina joku 
oppaaksi. Kuutosluokalla yksi opettajista hiihti edelläni op-
paana, että pääsin kisaamaan! Oli hieno tunne, jos pärjäsi 
koulujenvälisissä. Kun pääsin säbäjoukkueeseen ja -turna-
ukseen, olin todella iloinen. Vaikka palloa oli vaikea nähdä, 
pystyin pelaamaan! Meidän joukkue pelasi koko turnauk-
sen punaisella pallolla.

Koululiikunnasta on tullut näissä pian yhdeksässä vuodessa 
paljon muistoja. Yksi parhaista on, kun pääsimme seinäkii-
peilemään viime keväänä. Myös kaikki kisareissut ovat ol-
leet hauskoja. Vähemmän kivojakin muistoja on. En helpos-
ti unohda sitä, miltä tuntui olla se, joka valittiin viimeisenä 
joukkueeseen. Tai sitä kun pallopeleissä minulle ei yleensä 
syötellä, vaikka kuinka yritän. Mutta siitä olen saanut ener-
giaa. Haluan näyttää, että pystyn kyllä. Onneksi paras ys-
täväni on kannustanut minua aina. Liikuntatunneilla huo-
masin pian, että vahvuuteni ei ollut pallopeleissä, mutta 
nopeudessa pärjään. Eli liikuntatunnit ovat omalla tavallaan 
auttaneet löytämään oman lajini. Moni asia on asenteesta 
kiinni!

Asenteella pääsee 
pitkälle
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V
erneri Eronen oli pienem-
pänä muun muassa pe-
lannut jalkapalloa ja kelk-
kajääkiekkoa. Edelleen 
hän lumilautailee talvisin 

Vernerillä on 
vertailupohjaa Suomesta
ja Yhdysvalloista
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: TOUHO HÄKKINEN

jonkin verran. Uinti oli kuitenkin laji, 
joka iski nuoreen jyväskyläläiseen to-
den teolla.

– Alun perin uinnissa minua innos-
ti tavoitteellisuus. Aiemmat vammais-

urheilun ryhmät olivat olleet minulle 
liian kerhomaisia. Uinnissa oli myös 
mahdollisuus kilpailla, Verneri sanoo.

Hän harrastaa uintia Swimming Jy-
väskylän erityisryhmässä. Yhtenä val-
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mentajana on uinnin arvokilpailumi-
talisti Leo Lähteenmäki, joka kuuluu 
kilpauinnissa samaan S9-luokkaan 
kuin Verneri.

– Uimarina haluaisin päästä para-
lympialaisiin. Tärkeää on myös pitää 
uinti ja muu urheilu tai liikunta osana 
jokapäiväistä elämääni, Verneri linjaa.

Lukiossa tänä syksynä aloittaneella 
Vernerillä on lievä alaraajapainotteinen 
CP-vamma. Hän on ollut liikunnallinen 
koko elämänsä ja pystyi etenkin alakou-
luikäisenä urheilemaan koulussa suu-
remmitta vaivatta muiden mukana.

– Koululiikunta on aina ollut mutka-
tonta. Minulla on ollut hyvät ja kan-
nustavat opettajat koko peruskoulun 
ajan, Verneri toteaa.

– Opettajat ovat aika hienosti näh-
neet ja ymmärtäneet Vernerin yrittä-
misen ja liikunnan innon, eivätkä ole 
takertuneet siihen, että hän ei vält-
tämättä kaikissa asioissa pysty teke-
mään juuri sellaista suoritusta kuin 
muut, sanoo Vernerin äiti Johanna 
Eronen.

Perheen isän työt veivät Eroset vii-
me vuonna kymmeneksi kuukaudeksi 
Yhdysvaltoihin. Eroset asuivat Illinois’n 
osavaltion pohjoisrajalla South Beloi-
tin pikkukaupungissa. Verneri oli ke-
vään middle schoolissa, joka vastaa 
jossain määrin hänen Suomessakin 

tuolloin käymäänsä yläastetta. Syksyl-
lä hän aloitti high schoolissa, joka ei 
ole täysin verrannollinen Suomen luki-
on kanssa, mutta sinne päin kuitenkin.

– Koululiikunta Yhdysvalloissa oli hy-
vin erilaista ja hyvin samanlaista. Siel-
lä oli esimerkiksi koulun liikunta-asu 
pakollinen, ja arvosana tippui, jos sitä 
ei ollut. Mutta jos yritti kaikkea täysil-
lä ja oli tunneilla oikeissa vaatteissa, 
niin A+ -arvosanan eli Suomen kympin 
saaminen oli helppoa, Verneri kertoo.

Opettajat ja etenkin koulun rehtori 
olivat alkuun hyvin varovaisia Verne-
rin koululiikunnan suhteen.

– Esimerkiksi kun he pelasivat polt-
topalloa, niin kysyttiin, että kannattaa-
ko sinne nyt mennä, jos se pallo osuu-
kin sinua kovaa? Verneri vain pyöritteli 
silmiään, Johanna Eronen naurahtaa.

High schoolin alkaessa Verneri laitet-
tiin aluksi Unified Physical Education 
-liikuntaryhmään, jossa muut oppilaat 
olivat pääasiassa kehitysvammaisia.

– Verneri kävi siellä kerran ja ilmoitti, 
että hän haluaa tavalliselle liikuntatun-
nille. Hän koki ettei Unified-ryhmässä 
ollut riittävästi haastetta, äiti-Johanna 
sanoo.

Opettajat huomasivat nopeasti sa-
man, minkä opettajat Suomessakin 
olivat sisäistäneet: Verneri menee hy-
vin ryhmän mukana, vaikka ei kaikkea 

aivan samalla tavalla tai yhtä nopeasti 
voi tehdäkään.

Uima-allasta ei South Beloitin pikku-
kaupungin koulussa ollut. Verneri ha-
lusi kuitenkin jatkaa uintiharrastusta. 
Naapuriosavaltio Wisconsinin puolel-
la sijaitsevasta hieman suuremmas-
ta Beloitin kaupungista löytyikin ui-
maseura Beloit Tide, jonka siipien alle 
paikallinen valmentaja suostui muitta 
mutkitta Vernerin ottamaan.

– Se erosi Suomesta eniten sillä ta-
valla, että harjoittelin vammattomien 
joukkueessa. Totta kai valmentajan 
täytyi välillä soveltaa tekemistä minun 
kyvyille sopivaksi, mutta ei kovinkaan 
usein, Verneri kertoo.

Hän kävi kilpailuissa ja pääsi välillä 
seuran viestijoukkueeseenkin.

– Kilpailut siellä olivat vähemmän 
virallisia kuin Suomessa pienimmät-
kin seuran sisäiset kilpailut. Se myös 
yleensä tarkoitti sitä, että kisapaikalla 
oli välillä pientä hullunmyllyä, Verneri 
hymähtää.

Vuodenvaihteessa Eroset palasivat 
Suomeen ja Verneri palasi vielä het-
keksi yläasteelle ennen kuin aloitti lu-
kio-opinnot syksyllä. Beloitin hullun-
myllykilpailuista hän on hyvää vauhtia 
matkalla kohti suurempi uima-areen-
oja. Seuraava etappi ovat ensimmäi-
set Suomen mestaruuskilpailut. .
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T
avoitteellisesta urheilemisesta kiinnostunut 
vammainen nuori voi alkaa tehdä urheilemis-
ta edistäviä kouluvalintoja jo alakouluikäisenä. 
Yläkouluvaiheeseen siirryttäessä on mahdollis-
ta hakea liikuntapainotteiseen kouluun, liikunta-

lähikouluun tai urheiluyläkouluun, joita on pilottivaiheessa 
(2017–2020) Suomessa 25 kappaletta ja ne sijoittuvat suu-
rimpiin kaupunkeihin.

Liikuntalähikoulussa ja liikuntapainotteisessa koulussa 
on liikuntaa ja urheilua raivattu lukujärjestykseen vähin-
tään kuusi tuntia viikossa. Urheiluyläkoulussa vastaavaa 
tuntimäärä on vähintään 10 tuntia viikossa.

Yksi vaihtoehto on myös hakeutua yläkoululeirityksiin. Se 
on periaatteessa leirikoulutyyppistä toimintaa, jota järjes-
tävät yhteistyössä lajiliitot ja urheiluopistot.

– Vammaisurheilijoiden kohdalla nämä menevät yleen-
sä oman lajin lajiliiton mukaan. Esimerkiksi Koripalloliiton 
leirityksessä Kisakalliossa on ollut pyörätuolikoripalloilija. 
Myös VAU:n omista lajeista on mahdollista osallistua ylä-
koululeirityksiin, silloin ne räätälöidään yhteistyössä Paju-
lahden urheiluopiston kanssa, kertoo vammaisurheilun 
urheiluakatemiatoiminnasta vastaava VAU:n valmennus-
päällikkö Tuomas Törrönen.

– Toisaalta meillä on olemassa myös nuorten paralympia-
ryhmä, jolla on vähän vastaavanlaisia leirityksiä neljä kertaa 
vuodessa, vaikka se ei suoraan koulumaailmaan liitykään. 
Mikään ei estä olemasta mukana myös molemmissa, Tör-
rönen jatkaa.

Toiselle asteelle, eli lukioon tai ammatillisiin oppilaitok-
siin siirryttäessä on paitsi valittavissa urheilulukiot ja -op-
pilaitokset myös mahdollisuus liittyä oman alueensa ur-
heiluakatemian jäseneksi, vaikka ei urheilupainotteisessa 
opinahjossa opiskelisikaan.

Nykysysteemissä urheiluakatemian jäsenyys ei ole tiuk-
kaan sidottu tiettyyn opiskelupaikkaan, vaan urheiluakate-
mian jäsen voi ja kannattaakin olla, vaikka olisi työelämäs-
sä tai vailla työ- tai opiskelupaikkaa, muistuttaa Törrönen.

– Urheiluakatemioissa ei karsasteta sitä, jos joku tekee 
päätöksen panostaa jossain vaiheessa uraansa pelkästään 
urheiluun, kunhan on suunnitelma olemassa myöhempää 
vaihetta ajatellen. Urheiluakatemian jäsenyys voi jatkua 
niin kauan kuin tavoitteellinen huippu-urheilu-ura jatkuu. 

Urheilu-uraa edistäviä 
valintoja voi tehdä 
koulunkäynnin kärsimättä
Vammaisilla henkilöillä on valittavissaan samat vaihtoehdot koulunkäynnin 
ja urheilemisen yhdistämiseen kuin vammattomillakin. 

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Lisäksi tukea urheiluakatemialta saa vielä ns. exit- eli siirty-
mävaiheessa uran päätyttyä, Törrönen sanoo.

Kun urheiluakatemioihin tulee jäsenyyshakemus vam-
maisurheilijalta, oli kyse sitten toisella asteella aloittavas-
ta, korkeakouluvaiheessa mukaan tulevasta urheilijasta tai 
vailla opiskelupaikkaa olevasta urheilijasta, urheiluakate-
mia konsultoi yleensä Törröstä, joka auttaa arvioimaan, mi-
hin akatemioiden urheilijatasoon kyseinen urheilija kuuluu. 
Taso määrittää sen, millaisia tukitoimia kyseinen urheilija 
on oikeutettu akatemian jäsenenä saamaan.

Lisätiedot Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelmasta: 
www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu
/urheiluakatemiaohjelma-2

Tuomas Törrönen.
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Kun perheessä on neljä aktiivista lasta, 
joista kolme on näkövammaisia, käy 
nopeasti selväksi, että vanhemmat ei-
vät pysty kaikkien harrastuksissa joka 
kerta paikan päällä olemaan.

– En tiedä, oltaisiinko mekään ha-
vaittu henkilökohtaisen avun tarjo-
amia mahdollisuuksia, jos meidän 
perheessä ei olisi ollut niin monta, jot-
ka sitä tarvitsevat, sanoo näkövam-
maisten Jaakko, Lauri ja Paavo Tuli-
salon äiti Katri Vappula.

Henkilökohtainen apu on vammai-
sen henkilön subjektiivinen oikeus. Esi-
merkiksi VAU:n Valtti-ohjelman myötä 
on tullut selväksi, että henkilökohtai-
sen avustajan puute on yksi merkittä-
vimmistä tekijöistä siihen, että iso osa 
vammaisista lapsista tai nuorista ei 
harrasta säännöllisesti liikuntaa. Asi-
an ei tarvitsisi olla niin, kuten Tulisalon 
perheen esimerkki osoittaa.

– Haimme henkilökohtaista apua 
Helsingin vammaispalveluista käyt-
täen perusteena vammaispalvelu-
lain hengen mukaisesti sitä, että apu 

Henkilökohtainen apu 
mahdollistaa veljeksille 
omatoimisen harrastamisen
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

mahdollistaa meidän pojille ikätasoi-
sen harrastamisen. Eli siinä vaihees-
sa, kun muut lapsetkin alkavat käydä 
harrastuksissa ilman omia vanhempi-
aan, myös meidän pojat pystyisivät te-
kemään niin, Vappula sanoo.

Poikien vanhemmat toimivat avus-
tajien työnantajina, ja palkkaus tulee 
kaupungin vammaispalvelujen kautta. 
Vappula myöntää, että kolmen monen-
laista harrastavan pojan avustajarin-
gin pyörittäminen vaatii jonkin verran 
vaivannäköä. Avustajia on kahdeksan 
vuoden aikana ollut useampikymmen-
tä, osa vakituisempia, osa hyvin lyhytai-
kaisia. Mutta asiaan panostaminen on 
hyvinkin ollut vaivan väärtiä.

– Toivon todella, että yhä useampi 
vanhempi uskaltaisi lähteä hakemaan 
henkilökohtaista apua lapsensa har-
rastuksiin. Se tuottaa lapselle oman-
arvon ja itsenäisyyden tunnetta, kun 
ei tarvitse joka paikkaan mennä van-
hempiensa kanssa, Vappula sanoo.

– Ehkä itselle puhuttelevin hetki oli 
se, kun meidän vanhimmalle pojalle 

Jaakolle tultiin aikoinaan Kuortaneen 
Junior Games -kisoissa sanomaan, 
että uinti voisi olla hänen lajinsa ja 
lähdettiin sitten etsimään hänelle ui-
maseuraa. Helsingin Simmiksessä ei 
silloin vielä ollut erityisuintiryhmää, 
kuten nyt, joten Jaakko sijoitettiin ihan 
omanikäistensä normaaliryhmään.

Vappula uskoo, että sopiva harras-
tuspaikka olisi tuolloin voinut jäädä 
löytymättä, ellei Jaakon kanssa Sim-
miksen treeneihin olisi ollut laittaa 
henkilökohtaista avustajaa.

Tulisalon veljekset ovat vakiokävijöi-
tä VAU:n Junior Games -kisoissa, jois-
sa suurin osa osallistujista on edelleen 
erityiskoulujen ja -luokkien oppilaita, 
vaikka iso osa kisojen potentiaalisesta 
kohderyhmästä käykin koulunsa nor-
maaliopetuksen piirissä.

– Meidän pojillekin, jotka käyvät 
koulunsa normaalikouluissa, ne ovat 
koulupäiviä ja ne on sovittu HOJKS-pa-
laverissa, että ovat kisoissa kouluajal-
la. Mutta avustajien saaminen yön yli 
kestäville reissuille oli koulun kannal-
ta vastuukysymysten osalta niin mo-
nimutkaista, että olemme nähneet 
helpommaksi vain palkata niillekin 
reissuille henkilökohtaiset vapaa-ajan 
avustajat, Vappula toteaa..
Henkilökohtainen apu 
auttaa osallistumaan 
-video
Tussitaikureiden tekemä hieno vi-
deo avaa henkilökohtaisen avun 
mahdollisuuksia. Invalidiliiton, Ma-
likkeen/Kehitysvammaisten Tukilii-
ton, Kehitysvammaisten Palvelusää-
tiön ja VAU:n tuottama video löytyy 
Youtubesta osoitteesta: 
https://www.youtube.com/user/
invalidiliittoryLauri, Jaakko ja Paavo Tulisalo henkilökohtaisten avustajiensa kanssa Kuortaneen 

Junior Games -kisoissa keväällä 2016.

Info
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Inkkupiirakka,     vielä kerran!
TEKSTI: AIJA SAARI JA NINA PELTONEN KUVAT: ARTO NYYSSÖNEN

Inkkupiirakka (Inclusion Spectrum) on toiminut soveltavan lii-
kunnan ohjaajien apuna kaikille avoimen liikunnan suunnit-
telussa ja käytännön toteuttamisessa jo vuodesta 2002. Mal-
lin kehittäjät Pam Stevenson ja Ken Black halusivat auttaa 
ohjaajia inklusiivisen liikunnanopetuksen toteuttamisessa. 

Nykyinen malli jakautuu neljään lohkoon: avoimeen, sovel-

lettuun, rinnakkaiseen ja erilliseen toimintaan. Lohkoista voi 
koota liikuntatunnin tai käyttää erilaisia tapoja jäsentämään 
yhteisen toiminnan mahdollisuuksia esimerkiksi hyödyntä-
en eri vammaisurheilulajeja tai sovellettuja pelejä ja leikkejä.

Koulun liikuntatunnilla koko luokka voi tutustua eri vam-
maisurheilulajeihin ja liikkua yhdessä tukea tarvitsevan oppi-

Erillinen toiminta on toimintaa, jossa liikuntaa harrastetaan esim. yksin, pien- tai vertaisryhmissä. Esimerkiksi Special Olympics 
-jalkapalloilijat ja pyörätuolikoripalloilijat treenaavat omia lajejansa. Vammainen oppilas voi joissakin tilanteissa treenata itse-
näisesti tai muutaman luokkatoverin kanssa esimerkiksi kuntosalilla.

Avoin toiminta soveltuu sellaisenaan kaikille. Esimerkkinä puhal-
lustikka, tai sellainen liikuntatunnin lämmittelyleikki, jossa ei ole 
oikeaa tai väärää tapaa liikkua esim. eri hippaleikit.
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Inkkupiirakka,     vielä kerran!
TEKSTI: AIJA SAARI JA NINA PELTONEN KUVAT: ARTO NYYSSÖNEN

Sovelletussa toiminnassa sovelletaan 
tarpeen mukaan. Esimerkiksi pöytäten-
nis, sokkopingis ja keilaus ovat toimi-
neet pohjana uusille kaikille soveltuville 
pöytäpeleille.

Temppu- ja toimintaradat tai pe-
rinteinen kuntopiiri (circuit trai-
ning) ovat tyypillisiä esimerkkejä 
rinnakkaisesta toiminnasta. Op-
pilaat valitsevat toimintapisteen 
vaihtoehdoista itselleen mielui-
simman tai sopivimman. Jonot 
vähenevät ja jokainen onnistuu.

laan kanssa. Koulu voi varata Malikkeelta välinekärryn, jossa 
on talviliikunnan apu- ja toimintavälineitä tai tilata sovelta-
van liikunnan välineitä SOLIA:n vuokraamoista tai tilata Para 
School Day -tapahtuman Suomen Paralympiakomitealta.

Inkkupiirakan keskiössä on soveltaminen. Hyvä opettaja 
pyrkii löytämään keinoja kaikkien mukaan pääsyn mahdol-

listamiseksi. Britit vannovat STEP-mallin puolesta ja Aust-
ralialaiset puolestaan tukeutuvat TREE-muistisääntöön. 
Kummassakin muokataan tilaa ja ympäristöä, tehtävää tai 
sääntöjä, välineitä sekä opetusta tai osallistujien rooleja.
Lisätietoa inkluusiosta ja soveltavasta liikunnasta englan-
niksi osoitteessa www.theinclusionclub.com
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Tutkittua

Motorisen oppimisen vaikeuksista puhutaan silloin, kun 
uusien motoristen taitojen oppiminen tai jo aiemmin opit-
tujen taitojen soveltaminen uusiin tilanteisiin on vaikeaa. 
Vaikeudet näkyvät esimerkiksi kompurointina, törmäilynä 
ja tavaroiden pudotteluna sekä aktiivisista leikeistä sivuun 
jääntinä. Kahdenkymmenen oppilaan ryhmästä löytyy kes-
kimäärin yksi oppilas, jolla kyseisiä vaikeuksia esiintyy. 

Yleisyydestään huolimatta motorisen oppimisen vaikeu-
det ovat hyvin alitunnistettuja ja -tuettuja lapsen kehityk-
sellisiä haasteita. Motorisen oppimisen vaikeuden tiedos-
tamisessa on otettu kuitenkin merkittäviä askelia viime 
vuosien aikana. Väitöstutkimukseni tarkoituksena oli kehit-
tää opettajien käyttöön helppokäyttöinen havainnointityö-
kalu, joka auttaisi motorisen oppimisen vaikeuden tunnis-
tamisessa ja tukemisessa esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla.

Tunnistamisen avuksi motoriikan 
havainnointilomake
Tutkimus muodostui neljästä osatutkimuksesta. Ensimmäi-
sessä tutkittiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla 
maailmalla käytössä olevien havainnointilomakkeiden psy-
kometrisiä ominaisuuksia ja käytettävyyttä. 
Motoriikan havainnointilomakkeista valittiin 
hollantilainen Motor Observation Question-
naire for Teachers- eli MOQ-T-lomake, jonka 
kääntämistyötä ja luotettavuutta tarkastel-
tiin toisessa osatutkimuksessa. Kolmannes-
sa osatutkimuksessa selvitettiin suomalaisen 
version pätevyyttä, toistettavuutta ja käyttö-
kelpoisuutta. Viimeisessä osatutkimuksessa, 
joka oli kuvaileva katsaus, tutkittiin tarkem-
min, miten motorisen oppimisen vaikeuksia 
voi kouluympäristössä tunnistaa ja tukea. 

Tämän tutkimuksen tuloksena syntynyt 
MOQ-T-FI-lomake voi toimia opettajille he-
rättelevänä työkaluna huomaamaan parem-
min motoriikan oppimisvaikeuksia. MOQ-T-
FI osoittautui toimivaksi ja käytettävyydeltään 
yksinkertaiseksi työkaluksi. Suomalainen ver-
sio kehitettiin sähköiseksi lomakkeeksi, joka 
löytyy osoitteesta: ekapeli.fi/MOQ-T 

TEKSTI: PIRITTA ASUNTA

Opettajille apuja 
motorisen oppimisen 
vaikeuden tunnistamiseen 
ja tukemiseen

Liikunnan tukiopetuksella ja -kerhoilla apua 
oppimisvaikeuksiin
Ilman oikeanlaista tukea heikot motoriset taidot ovat suu-
ri riski lapsen hyvinvoinnille. Ongelmat laajenevat herkästi 
käyttäytymisen ja tunne-elämän alueille, varsinkin jos lap-
si jää vaille tarvitsemaansa tukea. Tukemalla lapsen moto-
rista oppimista, voidaan ennaltaehkäistä kömpelyydestä 
aiheutuvia toissijaisia terveydellisiä, psyykkisiä, sosiaalisia 
ja kognitiivisia pulmia. Esimerkiksi koulujen motoriikkaker-
hoissa on mahdollisuus saada positiivisia liikkumiskoke-
muksia ilman suorituspaineita. Pienessä ryhmässä lapsen 
tarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin. 

Tutkimus rohkaisee varhaiseen vaikeuksien tunnistami-
seen ja niiden oppilaiden, joilla on motorisia vaikeuksia, it-
setunnon ja motoristen taitojen ja pätevyyden vahvistami-
seen positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä..
Liikuntapedagogiikan väitöskirjan ”Motorisen oppimisen 
vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen kouluympäristössä” 
tarkastustilaisuus on 2.11.2018 Jyväskylän yliopistossa.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Suomessa on pitkät perinteet lasten ja nuorten terveyden, 
hyvinvoinnin ja liikuntakäyttäytymisen tutkimisesta. Tukea 
tarvitsevat oppilaat eivät ole kuitenkaan olleet järjestelmäl-
lisesti mukana näissä tutkimuksissa, mikä luonnollisesti 
heikentää tutkimustulosten yleistettävyyttä. Jyväskylän yli-
opistossa aloitettiin tästä syystä TUTKA-hanke, jolla pyrittiin 
saamaan yhä useamman tukea tarvitsevan vastaajan ääni 
kuuluviin. 

Hankkeeseen kuului kyselytutkimuksen suunnittelemi-
nen vastaamaan tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin. 
Uuden kyselyn kysymykset karsittiin WHO-koululaistutki-
muksesta ja LIITU-tutkimuksesta. Tukea tarvitsevien vas-
taajien ryhmä osoittautui pilottitutkimuksissa niin hetero-
geeniseksi joukoksi, että kyselylomaketta päätettiin eriyttää 

kolmeen vaikeustasoltaan erilaiseen versioon. Versiot ni-
mettiin vaatekokojen mukaan helpoimmasta vaikeimpaan: 
S, M ja L. S-lomake on riisutuin, selkokielinen kyselyversio, 
joka suunniteltiin matalimman toimintakyvyn vastaajille. 
M-lomake on myös selkokielinen ja kysymysten määrä riip-
puu vastaajan iästä. L-lomake on yleiskielinen lomake, jossa 
myös ikä määrittää vastattavien kysymysten määrän. 

Oppilasta opettava opettaja arvioi kunkin oppilaan toi-
mintakyvyn ja tason, ja valitsee aina kunkin toimintakykyä 
parhaiten vastaavan kyselylomakkeen.  Kyselyihin lisättiin 
myös kuvallista materiaalia helpottamaan kysymysten ym-
märtämistä. TUTKAn ensimmäinen aineistonkeruu toteu-
tettiin keväällä 2018, ja tavoitteena on vakiinnuttaa tutki-
mus kansallisten tutkimusten rinnalle.

Move! eli fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä on 
tuottanut tietoa 5.- ja 8. -luokkalaisten liikkumisesta ja fyysi-
sestä toimintakyvystä vuodesta 2014. Tämän järjestelmän 
on tarkoitus kerätä tietoa kokonaisten ikäluokkien kaikista 
oppilaista, sillä lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn ja 
kunnon heikkeneminen sekä vähäinen fyysinen aktiivisuus 
ovat nousseet kansanterveydellisesti merkittäviksi uhiksi. 

On kuitenkin huomattu, että oppilasjoukko on tuen tarpeil-
taan hyvin heterogeeninen, ja kaikki eivät kykene Move!:n 
testiliikkeiden suorittamiseen – syystä tai toisesta. Tarve liik-
keiden soveltamiseen on siis todellinen. Mittausten sovel-
tamisen oleellisimmat ongelmat ovat liittyneet puutteisiin 
ohjeistuksessa, tiedotuksessa, koulutuksessa ja tietojärjes-
telmässä, ja mittauksia on jätetty tekemättä, jos opettaja on 
arvioinut, ettei oppilas pysty tekemään vaadittuja liikkeitä. 

Yllä olevassa jutussa mainitussa TUTKA-hankkeessa sy-
vennyttiin myös Move!:n testiosioiden soveltamiseen. So-
veltamisessa käytettiin hyödyksi kansainvälisesti käytettyjä 
ja hyväksi havaittuja malleja, ja kehitettiin lisäksi itse vaihto-
ehtoisia tapoja kaikille testiliikkeille. Soveltamisen tarpeen 

 TEKSTI: NIKO LEPPÄ

TUTKA päällä, tiedot talteen!

TEKSTI: NIKO LEPPÄ

Tasa-arvoa liikuntaan 
– Movea soveltaen

edessä oppilaalla olisikin yhden suoritustavan sijasta use-
ampia vaihtoehtoja, ja opettajan valitsema suoritustapa 
merkattaisiin tuloksen lisäksi tuloslomakkeelle. Tällöin fyy-
sistä toimintakykyä voitaisiin seurata tulosten lisäksi myös 
sillä, miten soveltamisen tarve mahdollisesti muuttuu vuo-
sien aikana.

Toim. huom. Tämä teksti on kirjoitettu ennen espoolaises-
sa koulussa sattunutta tragediaa, jossa oppilas sai sairaskoh-
tauksen kesken Move!-testistöön kuuluvan viivajuoksuosion ja 
menehtyi myöhemmin sairaalassa. Tapahtuneen jälkeen osa 
suomalaisista kouluista on päättänyt keskeyttää Move!-testien 
tekemisen.

Lisätiedot tällä sivulla esitellyistä hankkeista
 •  Piritta Asunta, LitM, jatko-opiskelija, 
  projektitutkija / TUTKA-hanke, Jyväskylän yliopiston 
  liikuntatieteellinen tiedekunta: piritta.asunta@jyu.fi
 •  Niko Leppä, LitM, perusopetuksen kehittämistiimin 
  jäsen ja terveystiedon opettaja, Jyväskylän kaupunki,  
  niko.leppa@gmail.com
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Teema

S
pecial Olympics on jo 50 vuoden ajan järjestänyt 
harjoittelua ja kilpailuja kehitysvammaisille ur-
heilijoille. Toimintaa on myös Suomessa. Toimin-
nalla on tärkeä tavoite: sosiaalinen osallisuus. Se 
tarkoittaa, että osallisuuden tulisi toteutua myös 

laajemmin yhteiskunnassa, ei vain urheilun parissa. 
Onko tässä onnistuttu? Miten asian kokevat urheilijat itse? 

Tehtävässä voisi parhaiten onnistua huomioimalla kehitys-
vammaisten urheilijoiden omat näkemykset ja kokemukset, 
mutta niistä tiedetään vähäisesti. Etsimme kaivattua tietoa 
haastattelemalla Special Olympics -talvikisoihin osallistunei-
ta suomalaisia ja pohtimalla, mitä osallisuus heille merkitsee. 

Urheilijat näkivät osallisuuden ensinnäkin kaikille kuulu-

Suomalaisurheilijat kilpailivat vuoden 2017 Special Olympics -talvimaailmankisoissa alppihiihdossa, lumilautailussa, maastohiih-
dossa, lumikenkäilyssä, taitoluistelussa ja salibandyssa.

Tiimihenkeä
ja tähteyttä Special 
Olympics -toiminnasta
Jyväskylän yliopiston Piritta Asunta, Pauli Rintala ja Elina Hasanen tutkivat 
suomalaisten Special Olympics -urheilijoiden sosiaalista osallisuutta osana 
Special Olympics -järjestön Social Inclusion -tutkimushanketta.

TEKSTI: ELINA HASANEN KUVAT: LAURI JAAKKOLA

vana oikeutena. He toivat vahvasti esiin, että kaikkien yhtä-
läisesti tulee saada osallistua ja saada arvostusta. Usea ur-
heilija oli kokenut elämässään rankkaa syrjintää. Lähtöpiste 
tiellä osallisuuteen on heille ollut mieltää, että syrjintä on vää-
rin. Urheilutoimintaan mukaan pääseminen saattaakin pe-
rusteellisesti muuttaa kehitysvammaisen käsitystä siitä, mikä 
on hänelle kuuluva paikka yhteisöissä ja yhteiskunnassa. ”Mä 
sain olla aina syrjässä. Nyt olen porukan mukana!”, riemuitsi 
yksi urheilijoista kuvaten monien jakaman kokemuksen. 

Toinen keskeinen teema haastatteluaineistossa oli avun 
tarve. Osallisuuden polulla tarvitaan monenlaista apua eri ta-
hoilta. ”Jos on joku vamma, sitä pitää auttaa, ei jätetä yksin”, to-
tesi yksi haastatelluista. Tarvitaan konkreettista apua esimer-
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Teema

Social Inclusion 
-tutkimushanke
Special Olympics -järjestön Social Inclusion -tut-
kimushankkeessa tutkijat eri maista tuottavat 
tietoa kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalisen 
osallisuuden edistämisestä urheilun avulla. Hank-
keessa mm. kehitetään kyselylomake sekä urhei-
lijoille että valmentajille. Tässä esiteltyä osatutki-
musta ovat tehneet Piritta Asunta, Pauli Rintala 
ja Elina Hasanen Jyväskylän yliopistosta sekä Roy 
McConkey Ulster Universitystä. Aineisto kerättiin 
puolistrukturoiduin fokusryhmähaastatteluin Spe-
cial Olympics -talvimaailmankisoissa Itävallassa 
keväällä 2017. Yhteensä 29 iältään 15–60-vuotias-
ta henkilöä osallistui urheilulajeittain jaettuihin 
haastatteluryhmiin. Litteroitu haastatteluaineisto 
analysoitiin laadullisin menetelmin. Osatutkimus-
ta on esitelty mm. Soveltavan liikunnan päivillä, ja 
siitä laaditaan artikkelia kansainväliseen tiedejul-
kaisuun.

kiksi kilpailupaikoilla kulkemisessa ja käytännön järjestelyissä 
sekä taloudellista apua. Tarvitaan myös psyykkistä ja henkis-
tä tukea, kuten kuuntelevia kavereita ja ammattilaisia sekä lä-
heisiä, jotka ”pitää mulle peukkuja pystyssä”. Tärkeimpiin avun 
antajiin kuuluvat valmentaja, vanhemmat ja joukkuekaverit. 
Avun, kuten esimerkiksi rahoituksen, puute estää osallistu-
mista sekä saa huomaamaan epätasa-arvon.

Kolmanneksi urheilijat puhuivat todella ylpeinä joukkue-
pelistä, yhteistyöstä, jossa heillä oli oma vastuullinen roolin-
sa. ”Oon ylpeä itsestäni, kun mä oon päässyt tähän seuraan mu-
kaan”, sanoi eräs osallistuja. Ero syrjittynä olemiseen on suuri, 
kun ihminen näkeekin itsensä aktiivisena toimijana, joka voi 
ottaa vastuuta koko ryhmän auttamisesta ja menestymisestä. 

Joukkuepelin ihanne sopii myös urheilun ulkopuolelle. ”Elä-
mä on joukkuepeliä. - - - On niin iso rikkaus, kun on hyviä ihmi-
siä ympärillä”, kuvasi yksi urheilija. Toinen kertoi, että yhteisiin 
töihin osallistuminen tuottaa hyvää oloa, ja sanoi: ”Oltiin me 
ihan mitä tahansa, niin meidän pitää kaikkien toimia ryhmänä 
ja ystävinä, ettei ketään saa syrjiä.” 

Mutta otetaanko urheilun ulkopuolella mukaan joukkuepe-
liin? Ja miten urheilu voi siihen vaikuttaa? Yksi erityinen keino 
edistää sosiaalista osallisuutta urheilun avulla on myönteinen 
mediajulkisuus. Urheilua ja siinä menestymistä arvostetaan 
yhteiskunnassamme, ja näkyvyys voi vähentää ennakkoluu-
loja. Julkisuus otettiin vastaan suurella ilolla. ”Mä meinasin ru-
veta itkemään, kun näin sen lehden, oikeesti. - - - Mulla on se lehti 
vielä säästössä”, urheilija kertoi. Aiemmin kiusattu voidaan jul-
kisuuden avulla kohottaa jalustalle: ”Julkisuus auttoi paljon. Ne 
[kiusaajat] hoksasi, että aha, sinä oot se oikea tähti.”

Haastattelujen perusteella urheilun vertaisyhteisössä koe-
taan hyvin osallisuutta, mutta muualla riittää työsarkaa. Tär-
keää on, että Special Olympics -toiminta saa kehitysvam-
maisen urheilijan vahvemmin tiedostamaan oikeutensa 
osallisuuteen – ja tähteyteen..

Info
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K
esäkisojen maaliskuinen ajankohta selittyy sil-
lä, että Abu Dhabissa on kesäkuukausien ai-
kaan tukahduttavan kuumaa. Maaliskuussakin 
lämpöä riittää, mutta se on huomattavasti sie-
dettävämpää.

Suomalaisurheilijoita on mukana 14 lajissa, joista yksi 
on rytminen voimistelu. Kolmihenkinen voimistelujoukkue 
koostuu kokonaan maailmankisojen ensikertalaisista. Ur-
heilijoista matkaan lähtevät vantaalainen Ella Willgrén, 16, 
ja keravalainen Saga Tsokkinen, 18. Heidän valmentaja-
naan toimii SC Vantaan Uniikit-erityisryhmää luotsaava Ju-
lia Ahonen.

Saga aloitti voimistelun SC Vantaassa neljä vuotta sitten, 
Ellalla harrastamisen aloituksesta on kolmisen vuotta.

Saga on aina rakastanut tanssimista, ja kun keravalais-
perhe sai kuulla Vantaalla toimivasta, uusia voimistelijoita 
etsivästä rytmisen voimistelun erityisryhmästä, oli helppo 
tehdä päätös lähteä kokeilemaan.

– Kotona tykkään tanssia ja laulaa omassa huoneessani. 
Laulan varsinkin The Rasmusta, Saga kertoo.

Ellallakin oli tanssitaustaa, mutta voimistelun pariin hän 
päätyi toisen urheiluharrastuksen, yleisurheilun päätyttyä. 
Vantaalaisen yleisurheiluseuran Kenttäurheilijat-58:n ke-
sätreeneissä Ella kävi mielellään, mutta talviharjoitukset 
olivat väestönsuojassa, jonka heikko ilmanlaatu ei tehnyt 
nuorelle vantaalaiselle hyvää.

Asiaa ja tarinoita vammaishuippu-urheilun maailmasta.

Huipulla

Suomalaista 
sulavuutta 

Abu Dhabin aavikolle
Suomesta lähtee 71 urheilijan ja kaikkiaan 102 henkilön joukkue kehitysvammaisten 

urheilun suurimpaan tapahtumaan, Special Olympics -kesämaailmankisoihin,
jotka järjestetään maaliskuussa 2019 Arabiemiraattien Abu Dhabissa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: OTTO VIRTANEN

Willgrénin perhe alkoi etsiä liikunnalliselle Ellalle uutta ur-
heiluharrastusta, ja Vantaan vammaispalveluista vinkattiin 
SC Vantaan rytmisen voimistelun erityisryhmästä. Ella on 
Sagan tapaan viihtynyt ryhmässä hyvin ja molemmat ovat 
kehittyneet lajissa hurjasti, mistä Abu Dhabin kisoihin pää-
seminenkin kertoo.

– Yleisurheilua voisin kuitenkin alkaa vielä harrastaa uu-
destakin jossain vaiheessa, Ella toteaa.

Saga ja Ella käyvät molemmat koulua Järvenpäässä Am-
mattiopisto Spesiassa. Bovallius-ammattiopiston ja Validia 
Ammattiopiston yhdistymisen seurauksena tämän vuoden 
alussa syntynyt Spesia on ammatillinen erityisopisto nuoril-
le, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opintoihinsa.

Ella aloitti syksyllä Järvenpäässä VALMAlla, eli ammatil-
liseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. 
Pari vuotta vanhempi Saga on puolestaan KOHUlla, joka on 
puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto. Ellalla pää-
tös linjavalinnasta on vielä edessä.

– Tykkään kyllä kokata ja auttaa äitiä kotona, Ella pohtii.
Ella asuu Vantaan Hiekkaharjussa, lähellä Simonkylää, 

jossa SC Vantaan Uniikit enimmäkseen harjoittelee. Järven-
päässä sijaitseva koulu kuitenkin tuo ajokilometrejä arki-
päiviin.

Keravalla asuvan Sagan perheellä aikatauluhaasteet ovat 
vielä suuremmat, kun koulu on Järvenpäässä ja harjoituk-
set Vantaalla. Saga harrastaa myös uintia Vesipedoissa, 
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joka on puolestaan Tuusulassa treenaava 
erityisryhmä. Keski-Uudenmaan kunnat 
ovat suhteellisen lähellä toisiaan, mutta 
kilometrejä kertyy silti viikon mittaan reip-
paasti. Rakkaudesta lajiin on nuorten voi-
mistelijoiden ohjenuora.

Vaikka Abu Dhabin Special Olym-
pics -kesämaailmankisat ovat 
Sagalle ja Ellalle ensimmäiset 
kisat ulkomailla, ovat molem-
mat kokeneita maailman-
matkaajia. Saga on käynyt 
mm. Indonesiassa ja Thai-
maassa. Ella luettelee ul-
komuistista kymmenkun-
ta Euroopan maata, jossa 
on vieraillut. Ellan äiti on 
työskennellyt 27 vuotta 
lentoyhtiössä, mikä selit-
tää osaltaan perheen pit-
kää matkakohdelistaa.

Arabimaissa kumpi-
kaan ei ole aiemmin 
käynyt. He odottavatkin 
innolla uuteen kulttuuriin tu-
tustumista.

– Odotan kisoilta, että pää-
sen katsomaan uusia paikko-
ja. Olen utelias kaikista uusista 
maista, Ella sanoo.

– Siellä voi saada uusia ka-
vereita. Ja pääsee puhumaan 
englannin kieltä, Saga arve-
lee.

Kummaltakin voimistelijal-
ta lähtee Abu Dhabiin myös 
kannustusjoukkoja; koko perhe ja 
pari lähisukulaistakin. Kuka tietää, 
ehkä he pääsevät juhlimaan kisoissa 
myös mitalia, vaikka etenkin nauhaa 
ja narua parhaina välineinään pitävä 
Ella painottaa, että mitalin voittami-
nen ei tule kisoissa olemaan se tärkein 
asia. Vanneohjelmaa vahvimpana osa-
alueenaan pitävä Saga sen sijaan haa-
veilee varovasti mitaleistakin..

Ella Willgrén ja 
Saga Tsokkinen 
osallistuivat #Sa-
massaJengissä 
-kampanjan 
muotikuvauksiin.

Suomesta lähtee 71 urheilijan joukkue vuoden 2019 Spe-
cial Olympics -kesämaailmankisoihin, jotka järjestetään 
14.–21. maaliskuuta Arabiemiraattien Abu Dhabissa.

#SamassaJengissä on Special Olympics Finlandin kam-
panja, jossa rohkaistaan suomalaista urheiluväkeä – ja 
kaikkia muitakin suomalaisia – mukaan kannustamaan 
mahtavia Special Olympics -urheilijoitamme heidän 

matkallaan kohti Abu Dhabin kisoja. Kampanjan videoil-
la on nähty jo mm. tenniksenpelaaja Jarkko Nieminen, 
koripalloilija Teemu Rannikko ja Formula 1 -kuski 
Valtteri Bottas.

Suomen joukkueeseen ja #SamassaJengissä -kampan-
jaan pääsee tutustumaan osoitteessa
www.specialolympics.fi

Abu Dhabi 2019 ja #SamassaJengissä

Info
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S
uomen taival pyörätuolirug-
byssa on viime vuodet ollut 
hissiliikettä: Suomi putosi A-
sarjasta vuonna 2015, nousi 
takaisin vuonna 2016 ja pu-

tosi uudelleen B-sarjaan 2017. Nyt ko-
tikisoissa on luonnollisesti tavoitteena 
nousu takaisin Euroopan valioiden jouk-
koon, mutta helppoa se ei tule olemaan.

– Päävastustajia ovat varmasti Irlanti 
ja Sveitsi, ne ovat joukkueet, jotka etukä-
teen eniten hirvittää. B-sarja on kuiten-
kin tosi tasainen. Kuka tahansa pystyy 
voittamaan kenet tahansa, ja ihan hyvin 
mekin voimme nousta, arvioi Suomen 
maajoukkuepelaaja Tuomas Tella.

Etelä-Savon Puumalasta alun perin 
kotoisin oleva Tella vammautui vuon-
na 2005 auto-onnettomuudessa, kun 
rengas irtosi ripustuksistaan suoralla 
tiellä ja suisti 18-vuotiaan nuorukaisen 
ohjaaman auton pöpelikköön.

– Niska meni poikki kolmesta kohtaa. 
Pyörätuolirugbyn pariin päädyin neli-
sen vuotta vammautumiseni jälkeen, 
sitä ennen lajin pelaaminen ei olisi on-
nistunutkaan, kun niska oli vielä niin 
huonossa kunnossa, Tella kertoo.

Pyörätuolirugbylla on sittemmin ol-
lut merkittävä rooli nykyään Järven-
päässä asuvan Tellan kuntoutumi-
sessa. Nyt hän pystyy jo esimerkiksi 
nousemaan omin voimin autoon.

Pyörätuolirugbyssa Tella on luokiteltu 
0.5 pisteen pelaajaksi, eli hän on niin sa-
nottu pienipisteinen pelaaja. Pyörätuo-
lirugbyn luokittelu menee kärjistetysti 
siten, että mitä vaikeampi vamma, sitä 
pienemmät pisteet. Suurin pelikelpoi-
nen pistemäärä on 3.5 ja kentällä olevat 
neljä pelaajaa eivät saa yhteispistemää-
rältään ylittää kahdeksaa pistettä.

– Pienipisteinen pelaaja on sellainen 
näkymätön raataja. Häntä ei varsinai-
sesti noteeraa kentällä, ellei hän tee 
jotain yhtäkkiä tosi hyvin tai tosi vää-

Näkymätön raataja
Suomi isännöi pyörätuolirugbyn B-sarjan Euroopan mestaruuskilpailuja 
Liikuntakeskus Pajulahdessa 7.–15. lokakuuta. Kahdeksan joukkueen 
turnauksesta kaksi parasta nousee EM-kilpailujen A-sarjaan.
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

rin, Tella sanoo.
Isopisteiset pelaajat, joiden käsien 

toimintakyky on hyvä, pyörittävät pal-
lollista peliä. Pienipisteisten pelaajien 
roolina on laittaa kapuloita vastusta-
jan rattaisiin pallottomana, niin puo-
lustaessa kuin hyökätessä.

– Hyvä pikkupisteinen pelaaja on 
sellainen, joka on vastustajajoukku-
een pelaajien mielestä tosi ärsyttä-
vä. Oman joukkueen isopisteiset eivät 
välttämättä aina edes huomaa sitä, jos 
pikkupisteinen pelaa omaa rooliaan 
tosi hyvin, Tella toteaa.

Suomen joukkueelle Tella on erittäin 
arvokas. Hän hoitaa roolinsa useim-
miten moitteitta ja vie kokonaispis-
temäärästä vain puolikkaan pisteen, 
mikä jättää paljon pelivaraa valmenta-
jille isompipisteisten pelaajien peluut-
tamiseen.

– Minä olen aivan sinut oman roolini 
kanssa ja että muut pelaajat ovat par-
rasvaloissa, Tella linjaa..

Tuomas Tella vuoden 2015 EM-kilpailujen ottelussa Tanskaa vastaan.

Pyörätuolirugbyn 
B-sarjan 
EM-kilpailut
Pyörätuolirugbyn B-sarjan EM-kil-
pailut järjestetään 7.–15. lokakuuta 
Liikuntakeskus Pajulahdessa Lah-
den Nastolassa. Pelipäivät ovat 
10.–14.10. Suomen lisäksi turna-
uksessa pelaavat Venäjä, Sveitsi, 
Itävalta, Hollanti, Irlanti, Italia ja 
Tšekki. Turnauksen kaksi parasta 
joukkuetta nousee EM-kilpailujen 
A-sarjaan vuodeksi 2019.

Kisasivut: www.wrec2018.fi

Info
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lajiin Oulun Kärppien junioriorganisaa-
tion hankkeen kautta. Kangas oli 90-lu-
vulla juniorimaajoukkuetason hyök-
kääjä pystykiekkoilussa.

C-sarjan MM-kilpailujen voittaja nou-
see kelkkajääkiekon B-sarjan MM-
kilpailuihin, jotka on määrä pelata 
keväällä 2019. B-sarjan kisojen järjes-
täjämaata ja tarkempaa ajankohtaa ei 
vielä ole tiedossa..

Huipulla

S
uomen kelkkajääkiekko-
maajoukkueella on mielen-
kiintoinen lähtöasetelma 
Vierumäellä 6.–8. marras-
kuuta pelattaviin C-sarjan 

MM-kilpailuihin. Kisoihin osallistuu Suo-
men lisäksi kaksi eksoottista kiekkomaa-
ta, Australia ja Kiina, joista ei etukäteis-
tietoa ole juuri olemassa. Molemmat 
ovat aloittelevia kelkkajääkiekkomaita.

Resurssit molemmilla mailla on 
kunnossa. Vuoden 2022 Pekingin tal-
violympialaiset ja -paralympialaiset 
lähestyvät, joten etenkin Kiinassa pa-
nostus talvilajeihin on voimakasta.

– Ja Australian Melbournessa oli kuu-
lemma ollut 60 potentiaalista kelkka-
kiekkoilijaa ihmettelemässä lajia siellä 
järjestetyssä tutustumistilaisuudessa. Se 
kertoo jotain siitä volyymista ja potenti-
aalista, mitä näissä maissa on, Suomen 
joukkueen päävalmentaja Antti Kangas 
toteaa.

Suomikaan ei kuulu kelkkajääkiekon 
suurmaihin, mutta Vierumäen turna-
uksessa isäntäjoukkueen etuihin tulee 

Kelkkakiekkoilijat isännöivät 
Australiaa ja Kiinaa

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: EMILIA MALIN

Antti Kangas.

Info

Kelkkajääkiekon 
C-sarjan 
MM-kilpailut
Heinolassa, Vierumäen urheilu-
opistolla pelataan noususta kelk-
kajääkiekon B-sarjan MM-kilpailui-
hin 6.–8.11. Kisojen otteluohjelma, 
Suomen joukkueen kokoonpano ja 
muut lisätiedot kisoista löytyvät 
osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi

ehdottomasti kuulumaan kokemus la-
jista. Harri Kangastie, Seppo Joensuu, 
Markku Hirvelä, Timo Karko ja kump-
panit ovat tahkonneet lajia jo pitkään.

Toisessa vaakakupissa painaa se, että 
Kiina ja Australia pystyvät valitsemaan 
joukkueensa isosta joukosta kokemat-
tomia, mutta kenties ominaisuuksil-
taan lajiin hyvin soveltuvia pelaajia. 
Kun kilpakumppanit ovat arvokisojen 
ensikertalaisia, on ehkä perusteltua ar-
vioida Suomi ennakkosuosikiksi, mutta 
yllätyselementti on olemassa.

– Meidän pelaajat ovat menneet hen-
kilökohtaisella tasolla hyvin eteenpäin, 
esimerkiksi syöttövarmuudessa on ke-
hitetty huikeasti. Myös meidän pelikir-
jaa on nyt päästy treenaamaan viime 
aikoina hyvin, Kangas sanoo ja kehuu 
myös uudempien pelaajien Markku 
Vesikansan, Jyrki Konolan ja Lasse 
Pakarisen nousseen maajoukkueessa 
runkopelaajien joukkoon.

Oululainen Kangas, 41, aloitti kelkka-
jääkiekkomaajoukkueen peräsimessä 
vuonna 2013 tutustuttuaan sitä ennen 

Seppo Joensuu ottelussa Itävaltaa vastaan.
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Huipulla

S
uomi saavutti 14 mitalia 
parayleisurheilun Euroo-
pan mestaruuskilpailuista 
Berliinistä. Mitaleista peräti 
kahdeksan oli kultaisia. Me-

nestyksekkäin urheilija oli T54-luokan 
ratakelausvaltias Leo-Pekka Tähti, jo-
ka voitti kultaa 100, 200 ja 400 metrillä. 
Lisäksi Tähti oli hopealla 800 metrillä.

Leipälajissaan satasella Tähti oli hä-
kellyttävän ylivoimainen. Hän kelasi 
huippuajan 13,83 ja repi hopealle si-
joittuneeseen Hollannin Kenny van 
Weegheliin peräti 0,82 sekunnin eron.

T34-luokassa kelaava Henry Manni 

Suomalaiset putsasivat 
palkintopöytiä ympäri 
Eurooppaa
Muun muassa yleisurheilijat, sokkopingiksen pelaajat, elinsiirtourheilijat ja 
biljardinpelaaja Jouni Tähti menestyivät loistavasti kesän arvokilpailuissa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: TUOMAS NOUSIAINEN, HARRI KAPUSTAMÄKI

Arvokilpailukooste

ei jäänyt mitalisaldossa kauas lapsuu-
den idolistaan Tähdestä. Lohjalainen 
kelasi kultaa 400 ja 800 metrillä sekä 
hopeaa 100 metrillä.

Yhden kultamitalin suomalaisista 
voittivat Amanda Kotaja T54-luokan 
100 metrin ratakelauksesta, Marjaana 
Heikkinen F34-luokan keihäänheitossa 
ja Ronja Oja opasveljensä Jesper Ojan 
kanssa T11-luokan 100 metrin juoksus-
sa. Näkövammaiselle Ojalle kultamitali 
oli arvokisauran ensimmäinen.

Oja tuli käynnistäneeksi kotimaassa 
vilkkaan keskustelun vammattomien 
yleisurheilun ja parayleisurheilun vä-

lisestä yhdenvertaisuudesta. Voitettu-
aan kisojen ensimmäisen mitalinsa, 
pituushypyn pronssin Oja julkaisi so-
siaalisessa mediassa viestin: ”Nyt voi 
olla rennommin mielin, kun kisojen 
omavastuu tuli näin kuitattua. Säästin 
sievoisen summan.”

Parayleisurheilijat EM-kisoihin lähet-
tänyt Suomen Urheiluliitto oli asetta-
nut Berliinissä kisaaville 11 urheilijal-
le 900 euron omavastuuosuuden, jota 
ei täytynyt maksaa, jos onnistui voitta-
maan kisoista mitalin. Niin ikään Ber-
liinissä järjestettyihin vammattomien 
yleisurheilun EM-kisoihin lähetetyillä 
suomalaisurheilijoilla ei omavastuu-
osuutta ollut.

Suomalaisurheilijoista lopulta viisi jäi 
Berliinissä ilman mitalia, mutta Suo-
men Paralympiakomitean pitkäaikai-
nen kumppani, huonekalufirma JYSK 
astui apuun ja kuittasi näiden urhei-
lijoiden omavastuuosuuden omasta 
pussistaan. Julkinen keskustelu aiheen 
ympärillä kuitenkin jatkui ja tasa-arvo-
valtuutettu lupasi selvittää, oliko SUL 
toiminut tässä asiassa syrjivästi.

Tähden, Mannin, Kotajan, Heikkisen 
ja Ojan lisäksi suomalaisista mitaleil-
le ylsi T51-luokassa kelaava Toni Piis-
panen (hopeaa 100 ja 200 metriltä). 
Kotaja saavutti satasen kullan lisäksi 
myös pronssia 200 metriltä.

Sokkopingiksen kaikki kullat 
Suomelle
Suomi voitti kaikki mahdolliset kulta-
mitalit sokkopingiksen EM-kilpailuissa Olli Kytöviita.
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Huipulla
Puolan Varsovassa elokuussa. Arvo-
kisojen ensikertalainen Olli Kytövii-
ta voitti miesten turnauksen, Hanna 
Vilmi naisten turnauksen ja Suomen 
joukkue joukkuekilpailun.

Uusikaupunkilaislähtöisestä, nyky-
ään Espoossa asuvasta Kytöviidas-
ta, 24, tuli ensimmäinen suomalainen 
miesten Euroopan mestari. Kytöviita 
joutui tiukoille välierässä isäntämaan 
Adrian Sloninkaa vastaan, mutta 
nousi 1–2-tappioasemasta 3–2-voit-
toon. Finaalissa vastaan asettui lajia 
pitkään ja suvereenisti hallinnut Slo-
venian Peter Zidar, mutta se ei huip-
puvireistä Kytöviitaa horjuttanut. Hän 
nappasi mestaruuden suoraan erin 
3–0.

Naisten turnauksessa voittajaksi sel-
viytyi jo kuudetta kertaa peräkkäinen 
Hanna Vilmi. Hänen valtakautensa 
on kestänyt vuosikymmenen. Ensim-
mäinen EM-kulta napsahti plakkariin 
vuonna 2008.

Maailmanrankingin kärkinimi Jaana 
Pesari vei välierässä Vilmiä vastaan 
kaksi ensimmäistä erää, mutta Vil-
mi sai kaivettua vielä uuden vaihteen 
esiin ja eteni loppuotteluun erin 3–2. 
Finaalissa Puolan Elzbieta Mielcza-
rek taipui Vilmin käsittelyssä 3–1-erin.

Muista suomalaisista Pesari sijoit-
tui neljänneksi ja Heidi Torn 14:nnek-
si. Miesten puolella Ari Lahtinen oli 
neljäs, Jouni Viitamäki viides ja Tee-
mu Ruohonen 13:s. Joukkuekilpailus-
sa Suomen voitokkaassa joukkueessa 
pelasivat Kytöviita, Viitamäki, Lahti-
nen, Vilmi ja Pesari.

Suomi saavutti peräti 52 mitalia – 18 
kultaa, 22 hopeaa ja 12 pronssia – Ita-
lian Lignano-Sabbiadorossa järjeste-
tyistä sydän- ja keuhkosiirrokkaiden 
EM-kilpailuista. Yleisistä elinsiirron saa-
neiden ja dialyysissä olevien EM-kilpai-
luista Suomen saalis oli 35 mitalia – 16 
kultaa, 13 hopeaa ja kuusi pronssia. Ki-
sat järjestettiin Italian Cagliarissa.

Kaarinalainen Jouni Tähti oli käsit-
tämättömässä iskussa pyörätuolibil-
jardin EM-kilpailuissa Hollannin Veld-
hovenissa. Hän vei mestaruuden niin 
8-, 9- kuin 10-pallossakin.

Suomen kolmihenkinen joukkue 
saavutti kolme mitalia näkövammais-
ten keilailun avoimista EM-kilpailuis-
ta Tšekin Pardubicesta. Mari Koski-
nen voitti hopeaa naisten B3-luokan 
all events -kilpailusta ja pronssia sa-
man luokan singlekilpailusta. Esa 
Martikainen ja Sari Isaksson voitti-

vat pronssia B2-luokan parikilpailusta.
Parauinnin EM-kilpailuissa Irlannin 

Dublinissa Meri-Maari Mäkinen voit-
ti hopeaa SM7-luokan 200 metrin se-
kauinnista ja Antti Latikka pronssia 
S13-luokan 100 metrin selkäuinnista.

Harri Sopanen voitti pronssia pa-
rapyöräilyn MM-kilpailujen H1-käsi-
pyöräilyluokan maantieajosta Italian 
Maniagossa. Suomalaisista kisoihin 
osallistuivat myös käsipyöräilijät Tep-
po Polvi, Jani Peltopuro ja Sini Pyy 
sekä tandemparivaljakko Pauliina 
Hatunen/Tiina Nieminen.

Espoolainen Saga Hänninen voitti 
pronssia rytmisen voimistelun nauha-
ohjelmasta down-urheilijoiden voimis-
telun MM-kilpailuissa Saksan Bochu-
missa.

Hankasalmelainen Jani Tissari si-
joittui neljänneksi kehitysvammaisten 
urheilun INAS-järjestön EM-kilpailujen 
keihäänheitossa Pariisissa. Samoissa 
kilpailuissa vantaalainen Timo Aver-
janov pelasi pöytätennistä, mutta ei 
selviytynyt jatkoon alkulohkostaan.

Jean-Pierre Antonios sijoittui W1-
luokassa neljänneksi ja Jere Forsberg 
avoimessa taljajousessa kuudenneksi 
parajousiammunnan EM-kilpailuissa 
Tšekin Pilsenissä.

Suomen naisten istumalentopallo-
maajoukkue voitti yhden viidestä pe-
listään ja sijoittui Hollannissa pela-

Leo-Pekka Tähti.

tuissa MM-kilpailuissa 12:nneksi 16 
joukkueen turnauksessa.

Suomen CP-jalkapallomaajoukkue 
hävisi kaikki kuusi peliään EM-kilpai-
luissa Hollannin Zeistissä ja jäi turna-
uksessa kymmenenneksi. Maalinte-
ossa suomalaisista onnistuivat Antti 
Hovi ja Mikael Jukarainen.

Loukkaantumisen vuoksi lähes koko 
kilpailukauden missannut Liisa Lilja ylsi 
PTS2-luokan neljänneksi paratriathlo-
nin MM-kilpailuissa Australian Gold Co-
astilla alkusyksystä. Kesän EM-kilpai-
luissa Virossa Jussi Lotvonen sijoittui 
PTS4-luokan kisassa kahdeksanneksi.

Erityisgolfin EM-kilpailuissa Portuga-
lissa Tero Peltola oli parhaana suo-
malaisena 19. tasoituksettomassa 
lyöntipelissä. Tasoituksellisessa kisas-
sa Petri Takkunen ylsi parhaana suo-
malaisena yhdeksänneksi.

Jaana Kivimäen ja Legolasin ryhmä 
II:n neljäs sija oli paras suomalaissuo-
ritus pararatsastuksen MM-kilpailuis-
sa Yhdysvalloissa. Katja Karjalainen 
ja Dr. Doolittle olivat parhaimmillaan 
henkilökohtaisen kilpailun kuuden-
sia ryhmä I:ssä. Pia-Pauliina Reitti 
ja Supremo sijoittuivat ryhmä IV:n va-
paaohjelmassa kahdeksanneksi. Jouk-
kuekilpailussa Suomi oli kymmenes.

Niko Salomaa sijoittui 12:nneksi pa-
rapurjehduksen MM-kilpailujen 2.4mR-
luokan regatassa Yhdysvalloissa..



34

Huipulla

E
telä-Savon Virtasalmelta lähtöisin oleva Mäkinen, 
66, on aina ollut aikaansaava ihminen.

– Olen ison maalaistalon tytär. Sieltä kotikas-
vatuksesta se tulee. Kaikki pitää tehdä niin kuin 
kuuluu ja siihen asiaan mitä tekee pitää orientoi-

tua huolellisesti, Mäkinen toteaa.

Periksiantamaton
Pirjo Mäkinen on kokenut viime vuosina useampia ”mahalaskuja”,

mutta ne eivät ole lannistaneet tuoretta 
sydän- ja keuhkosiirron saaneiden maastojuoksun EM-mitalistia.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: REINO LUOKKANEN

Vuonna 2007 diagnosoitu etenevä keuhkosairaus lait-
toi Mäkisen aikaansaavuusaatteen koetukselle. Muun mu-
assa sairaanhoitajana työuransa aikana toiminut Mäkinen 
ehti tehdä viimeiset 15 vuotta myyntiedustajan työtä ennen 
kuin hänet ohjattiin hienovaraisesti eläkkeelle.

– Se suututti ihan hirveästi, Mäkinen sanoo.
Mäkisen keuhkosairaus lymfangioleiomyomatoosi, tut-

tavallisemmin LAM on paitsi etenevä myös parantuma-
ton. Ainoa pakokeino on keuhkojensiirto. Sitä Mäkinen sai 
odotella seitsemän vuotta, kunnes kutsu kävi tiistaina 7. lo-
kakuuta vuonna 2014. Mäkinen oli jo ehtinyt tottua teke-
mään kävelylenkkejä happipullon ja happiviiksien kanssa.

Mäkisen keuhkosairaus LAM, on sama, johon myös eu-
ralainen Tuija Helander sairastui kesken huippu-urhei-
lu-uransa 80-luvulla. 400 metrin aitajuoksun Suomen 
ennätysnainen on keuhkojensiirron jälkeen rikkonut elin-
siirtourheilun ennätyksiä ja innostanut elinsiirron saaneita 
liikunnan ja urheilun pariin. 

Helander on toiminut myös Mäkisen tukena. Hän on ollut 
iso tekijä siihen, että nykyään Kuopiossa asuva Mäkinen on 
intoutunut urheilemaan tavoitteellisesti. Mäkinen painot-
taa, että elinsiirron saaneen sielunmaailmaa voi peruster-
veen olla hankala ymmärtää. Siksi vertaistuen merkitys on 
ensiarvoisen tärkeä. Tosin sama keuhkosairauskaan ei ta-
kaa täysin samaa kokemusta sairastamisesta.

– Minun ja Tuijan ero on se, että hän oli sairastuessaan nuo-
ri, minä olin jo vanha eukko, naurahtaa Mäkinen ja sanoo, että 
keuhkojensiirron jälkeen on tullut ”mahalaskuja” eli heikom-
pia vaiheita, jotka johtuvat hyljinnänestolääkityksestä.

Silti Mäkinen otti ennakkoluulottomasti tavoitteekseen 
kesäkuussa Italian Lignano-Sabbiadorossa järjestettyihin 
sydän- ja keuhkosiirrokkaiden Euroopan mestaruuskilpai-
luihin osallistumisen. Sen hän myös teki, vaikka heikompi 
vaihe osui juuri kisojen alle.

– Sitten kyseltiin, että miten voit lähteä sinne, vaikka siirros-
ta on vasta niin vähän aikaa. Että sinun kuntoutushan on vas-
ta alussa. No, lähteehän sinne sellaisiakin, joilla on siirrosta 
vaikka vain vuosi aikaa, niin miksen minäkin, Mäkinen sanoo.

Ja miksei, tosiaan? Mäkinen voitti Lignanossa hopeaa 
65–69-vuotiaiden naisten neljän kilometrin maastojuoksus-
sa toisen suomalaisen Armi Sundströmin vanavedessä. 
Nyt hän harkitsee jo vakavasti elokuussa 2019 Iso-Britanni-
an Newcastlessa järjestettäviin elinsiirron saaneiden MM-
kisoihin osallistumista..
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Kansainvälinen Pajulahti Games -monilajitapahtuma jär-
jestetään 9. kerran Lahden Liikuntakeskus Pajulahdessa  
17.–20. tammikuuta 2019. Mukana on vähintään seitsemän 
lajia: istumalentopallo, maalipallo, sokkopingis, yleisurheilu, 
judo, voimanosto ja uutena lajina Special Olympics -salibandy.

Tällä hetkellä puntaroidaan vielä mahdollisuutta ottaa 
Special Olympics -alppihiihtokilpailu osaksi Pajulahti Game-
sin ohjelmaa. Yhtenä mahdollisuutena on myös, että Mes-
silään suunnitellut alppihiihtokisat järjestetään pelkästään 
kotimaisena kisana.

VARMISTUNEET LAJIT
• Istumalentopallo 
 – naisten maajoukkueturnaus 18.–20.1.
  o Yhteyshenkilö: Lentopalloliitto, Jaana Laurila, 
   puh. 040 124 5666, jaana.laurila@lentopalloliitto.fi
• Maalipallo 
 – miesten ja naisten maajoukkueturnaukset 18.–20.1.
  o Yhteyshenkilö: VAU, Timo Pelkonen, 
   puh. 050 596 5015, timo.pelkonen@vammaisurheilu.fi
• Sokkopingis 
 – miesten ja naisten kansainväliset turnaukset 18.–20.1.
  o Yhteyshenkilö: VAU, Petri Räbinä, puh. 050 596 5014,  
   petri.rabina@vammaisurheilu.fi
• Yleisurheilu 
 – avoimet parayleisurheilun SM-hallikilpailut 
  sunnuntaina 20.1.
  o Yhteyshenkilö: VAU, Tuomas Törrönen, 
   puh. 050 408 6152, 
   tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi

Salibandy uutuutena Pajulahti Gamesin ohjelmaan

• Judo – avoin soveltavan judon turnaus 18.–20.1. 
 (kilpailupäivä lauantai 19.1.)
  o Yhteyshenkilö: Hanna Kokkonen, puh. 050 412 5744,  
   hannah.kokkonen@gmail.com
• Voimanosto – avoimet paravoimanoston SM-kilpailut   
 lauantaina 19.1.
  o Yhteyshenkilö: VAU, Tuomas Törrönen, 
   puh. 050 408 6152, 
   tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi
• Salibandy 
 – kansainvälinen Special Olympics -turnaus 19.–20.1.
  o Yhteyshenkilö: VAU, Jukka Lahti, puh. 045 139 7373,  
   jukka.lahti@vammaisurheilu.fi
Kisasivut: www.pajulahtigames.fi

Markku Artiolaa ei voi syyttää lyhytjänteisyydestä. Kouvolalainen tahkosi 
ratamoottoripyöräilyn sivuvaunuluokan kisoja 36 vuotta ennen kuin irtosi 
ensimmäinen SM-sarjan kokonaiskilpailun voitto. Artiola, 61, saavutti mes-
taruuden yhdessä kyytiläisensä Kasper Arokiven kanssa.

– Tuleeko mieleen ketään, joka olisi yhtä pitkään tavoitellut urheilussa jo-
tain, Artiola kysyy virnistäen.

Artiola aloitti sivuvaunuluokan osakilpailujen kiertämisen vuonna 1983, 
kauan ennen kuin nykyinen ”purkkiorja” Arokivi oli syntynytkään. Vuonna 
1988 Artiola joutui Ruotsissa ajetussa kisassa kohtalokkaaseen onnetto-
muuteen, jonka seurauksena hän halvaantui.

– Oikeastaan vuosi 1989 meni niin, että kävin vain testaamassa yhtä pyö-
rää, että onko ajaminen minun vammallani ensinkään mahdollista. Vuon-
na 1990 olin taas kisoissa mukana, Artiola kertaa.

Artiola ja Arokivi keräsivät kauden 2018 neljästä osakilpailusta, eli kah-
deksasta kisalähdöstä 156 pistettä ja veivät mestaruuden selkeällä erolla 
kakkoseksi sijoittuneisiin Timo Kallioon ja Jere Nuppolaan (113). Kolman-
neksi sarjassa sijoittui MM-sarjaakin ajava Pekka Päivärinta yhdessä Ans-
si Rekolan kanssa. Päivärinta/Rekola tosin osallistui vain kahteen kisavii-
konloppuun ja keräsi niistä täydet 100 pistettä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

Artiolan pitkä odotus palkittiin 
sivuvaunuluokan mestaruudella

Euroopan nuorten 
parakisat 
Pajulahdessa 
kesäkuussa 2019
Lahden Nastolassa sijaitseva Liikuntakes-
kus Pajulahti isännöi nuorten European 
Para Youth Games -kilpailutapahtumaa 
25.–30. kesäkuuta 2019. 

Kilpailutapahtuma on suunnattu 
13–23-vuotiaille nuorille paraurheilijoille 
ympäri Eurooppaa. Lajeina kisoissa ovat 
yleisurheilu, uinti, judo, boccia, maalipal-
lo, pyörätuolikoripallo, pöytätennis ja näy-
töslajina sokkopingis.

Edellisen kerran European Para Youth 
Games järjestettiin syksyllä 2017 Italiassa.

EPYG 2019 -kisojen kotisivut aukeavat 
lokakuun aikana osoitteessa 
www.epyg2019.com

Lisätiedot: Pajulahti, tapahtumakoordi-
naattori Laura Kittelä, puh. 044 775 5212, 
laura.kittela@pajulahti.com
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Ennen&Nyt
Juttusarjassa tutustutaan takavuosien vammaisurheilusuuruksiin ja 

otetaan selvää, mitä heille kuuluu nyt.

I
tävaltalainen Hanz Lorenzen ja saksalainen Sepp 
Reindle kehittivät maalipallon sotasokeiden kuntou-
tusmuodoksi vuonna 1946 pian toisen maailmanso-
dan päättymisen jälkeen.

Suomeen maalipallo rantautui sotasokeiden välisen 
kansainvälisen yhteistyön myötä 1960 luvulla Saksasta.

– Sotasokeilla oli ystävyysvierailuja saksalaisten kanssa 

Maalipallo kehittyi 
koulun suojissa
Näkövammaisten ammattikoulun pitkäaikainen 
liikunnanopettaja Timo Frost oli keskeisessä roolissa 
suomalaisen maalipallon kehittyessä kukoistukseensa 1970- ja 80-luvuilla.

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

puolin ja toisin. Saksassa jotkut suomalaisista sotasokeista 
olivat pelanneet maalipalloa ja sitä kautta se tuli Suomeen, 
kertoo vuodet 1975–1989 näkövammaisten ammattikoulul-
la Espoossa liikunnanopettajana työskennellyt Timo Frost.

Frost tutustui maalipalloon 1970-luvun alussa opiskelles-
saan Jyväskylän yliopistossa liikunnanopettajaksi. Opiskelu-
jensa yhteydessä hän kävi ohjaamassa liikuntaa Heinolan 

Timo Frost kaulassaan vuoden 1983 maalipallon EM-hopeamitali.
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Ennen&Nyt

Myllyojalla sotasokeiden kuntoutuskeskuksessa ja sai siellä 
ensikosketuksensa lajiin.

– Innostuin siitä sen verran, että aloin ajatella mahdolli-
suutta erikoistua näkövammaisliikuntapuolelle. Aloin roik-
kua nurkissa Jyväskylän näkövammaisten koululla, jossa 
Veli Leppänen veti maalipalloa, Frost sanoo.

Siihen aikaan Suomessa oli kolme näkövammaisten kou-
lua: Jyväskylän peruskoulu, Helsingin ruotsinkielinen perus-
koulu ja Espoon Leppävaarassa sijainnut näkövammaisten 
ammattikoulu. Ennen erikoistumistaan näkövammaislii-
kuntaan Frost varmisti ammattikoulun rehtorilta, että töitä 
olisi tarjolla, kun opinnot päättyvät.

– Rehtori lupasi, että lue poika, töitä on. Valmistuin sitten 
1975 Jyväskylän liikunnalta ja näkövammaisten koululta si-
ten, että minulla oli työpaikka Espoosta liikunnanopettaja-
na tiedossa.

– Alkuun peluutin maalipalloa liikuntatunneilla, mutta sit-
ten parin vuoden jälkeen aloin aktiivisesti vetämään myös 
erillisiä maalipallokerhoja. Aluksi kerran viikossa, myöhem-
min jopa kaksi kertaa viikossa 2,5 tuntia kerralla.

Frost oli itse todella innostunut maalipallosta ja sai hyvin 
myös oppilaita innostettua mukaan.

– Osa oppilaista oli pelannut maalipalloa Jyväskylän näkö-
vammaisten koululla, mutta ainakin puolet oppilaista, joita 
ammattikouluun tuli, eivät olleet pelanneet koskaan, joten 
piti lähteä aivan perusasioista.

– Joku oppilas tuli sanomaan, että tämä on tosi hyvä laji, 
olen maalipallon kautta vasta oppinut kuuntelemaan kun-
nolla. Silloin viimeistään tajusin, miten hyvä juttu tämä tosi-
aan onkaan ja sitä käytin myös vetonaulana houkutellakse-
ni uusia pelaajia maalipallon pariin.

Frost on koulutukseltaan myös liikkumistaidon ohjaaja ja 
tekikin niitä töitä yksityisyrittäjänä ison osan työurastaan 
90- ja 2000-luvulla. Tästä näkökulmasta maalipallon edut 
siviilielämään ja arjessa pärjäämiseen on helppo huomata.

– Siinä on tietysti kuuntelu, mutta myös oman paikan hah-
mottaminen kentällä ja suhteessa joukkuetovereihin nähden, 
oman vartalon asennon hahmottaminen, liikkuminen peli-

paikallaan itsenäisesti ja joukkueen kanssa sekä ylipäätään it-
senäinen pärjääminen turnaustilanteissa, Frost luettelee.

Näkövammaisten koululla maalipallo olikin todella suo-
sittua Frostin aikana. Luokkajoukkueita, joissa kaikissa oli 
vähintään kolme pelaajaa, oli parhaimmillaan miehissä 
kahdeksan ja naisissa neljä.

– Kun oppilaat lähtivät koulusta, heillä oli pelitaidot hal-
lussa ja he veivät sitten maakunnissa peliä eteenpäin. Ja tie-
tysti ne pohjat Suomen maalipallossa oli luotu Jyväskylän 
näkövammaisten koululta, jossa Veli Leppänen veti lajia po-
jille ja Mirja Kemiläinen tytöille, Frost painottaa.

Myös Sokeain Keskusliitto, joka vuonna 1980 vaihtoi ni-
mensä Näkövammaisten Keskusliitoksi, alkoi osoittaa ene-
nevää kiinnostusta maalipalloa kohtaan 1970-luvulla, kun 
Hannu Laurell tuli liiton liikuntapuolen johtoon. Jyväsky-
län näkövammaisten koulu, Espoon näkövammaisten am-
mattikoulu ja Näkövammaisten Keskusliitto muodostivat 
parhaimmillaan toimivan kolminaisuuden suomalaisen 
maalipallon kehityksen kannalta, unohtamatta tietenkään 
alueyhdistyksissä tehtävää vahvaa perustyötä.

Koululaitoksen asema maalipallon kivijalkana on rapis-
tunut yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Valtaosa näkö-
vammaisista oppilaista käy koulua osana normaaliopetus-
ta. Koulutiehen kuuluu tukijaksoja Jyväskylässä, nykyisessä 
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Onervan toimipisteessä, 
jolloin maalipalloakin pääsee kokeilemaan, mutta intensii-
visemmän harjoittelun pariin täytyy etsiä muita reittejä.

Timo Frost oli maalipallossa mukana paitsi näkövam-
maisten ammattikoulun liikunnanopettajana myös esimer-
kiksi naisten maajoukkueen ensimmäisenä päävalmen-
tajana. Hän oli voittamassa Suomen maalipallohistorian 
ensimmäistä arvokilpailumitalia, vuoden 1983 naisten EM-
hopeaa Tanskassa.

Kun Frost siirtyi vuonna 1989 näkövammaisten ammatti-
koululta yksityiseksi liikkumistaidonohjaajaksi, painottuivat 
työt niin paljon iltaan, että aktiivisempi maalipallon parissa toi-
miminen ei enää onnistunut. Eläkepäiviään Vantaalla viettävä 
Frost on kuitenkin edelleen innokas maalipallon seuraaja..

Maalipallossa käytettiin takavuosina aika ajoin voimistelupatjoja 
pehmentämään heittäytymisiä. Nykymaalipallossa keskipelaaja 
pelaa ylempänä kuin laitapelaajat, toisin kuin tässä kuvassa. 

Tanskan EM-kilpailut 1983 olivat ensimmäiset arvokilpailut 
Suomen naisille. Maalit eivät ole juuri muuttuneet 35 vuodessa.
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Esimerkkejä ja inspiraation aiheita lasten,
nuorten ja perheiden liikunnasta.

Sporttiklubi

”Sain tunteen, että 
kuulun tähän porukkaan”

Espoolainen Patric Forsström on hyvä esimerkki siitä, miten VAU:n Valtti-
ohjelma parhaimmillaan toimii. Näkövammainen nuorukainen harrasti 

kyllä uintia ennen ohjelmaan lähtemistä vuonna 2016, mutta säännöllinen 
sosiaalisen elementin sisältävä liikuntaharrastus puuttui.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Patric Forsström (vas.) keskustelee Aisti Sportin harjoituksissa Markus Tihumäen kanssa.
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Sporttiklubi Sporttiklubi

V
altti-ohjelmassa vammai-
sille ja erityistä tukea tar-
vitseville lapsille ja nuorille 
etsitään liikuntaharrastus-
ta. Etsinnässä apuna on 

henkilökohtainen Valtti, eli harrastuk-
sen pariin saattaja. Valtit ovat pääasi-
assa liikunta-, kasvatus-, kuntoutus- tai 
sosiaalialan opiskelijoita.

Patricilla kävi sikäli tuuri, että hänel-
le valikoitunut Valtti oli paitsi pian val-
mistuva liikunnanohjaaja, myös itse 
näkövammainen Miika Honkanen.

– Miika oli oikea onnenpotku. Oman 
näkövammansa ansiosta hän pys-
tyi ymmärtämään hyvin niitä pelkoja, 
joita Patricilla liittyi eri lajeihin, toteaa 
Patricin äiti Miia Forsström.

Valtti-ohjelma etenee siten, että Valtti 
tutustuu ensin ohjattavaansa ja tämän 
mieltymyksiin, joiden pohjalta hän laa-
tii liikuntakokeilusuunnitelman.

– Sanasta Valtti tuli mieleen jonkin-
lainen personal trainer, mutta se ei 
kuitenkaan ollut sellainen, vaan paljon 
kivempaa, kun pääsi kokeilemaan kai-
kenlaisia eri lajeja, jotka tuntuivat mie-
leisiltä itselleni, Patric kertoo.

– Kävimme Miikan kanssa seinäkii-
peilemässä, judossa ja sitten myös ko-
keilemassa maalipalloa. Kaikki nämä 
lajit olivat kivoja, vaikka ehkä kaikkein 
vähiten pidin judosta, hän jatkaa.

Miika Honkanen on maajoukkueta-
son maalipalloilija, ja hän oli juuri pe-
rustanut kotikaupunkiinsa Vantaalle 
Aisti Sport -maalipalloseuran. Hän vei 
Patricin kokeilemaan ja sille tielle nuo-
ri espoolainen myös jäi.

– Ennen Valttia en ollut kokeillut 
maalipalloa. Kun pääsin heti huippu-
pelaajien kanssa pelaamaan, se tun-
tui hyvältä, koska sain muilta pelaajilta 

Miika 
Honkanen 
on yksi 
Super-
Valteista
Miika Honkanen on palannut Val-
tiksi parin vuoden tauon jälkeen. 
Hän on yksi viidestä Super-Val-
teista, jotka värvättiin Valtti-ohjel-
maan paikkaamaan pääkaupunki-
seudun Valtti-pulaa. 

Pääkaupunkiseudulla on selkeäs-
ti eniten oman Valtin haluavia lap-
sia ja nuoria, mutta Valteiksi halua-
via opiskelijoita ei löytynyt riittävästi 
vastaamaan kysyntää. Super-Valtit 
ovat itsekin vammaisia henkilöitä, 
joilla on koulutusta ja kiinnostus-
ta liikunnanohjaamiseen. Heillä voi 
olla opiskelija-Valteista poiketen 
useampia Valtti-ohjattavia. Honka-
sella esimerkiksi on syksyn 2018 ai-
kana ohjattavanaan kolme poikaa, 
joille hän etsii sopivaa harrastusta.

Honkasen lisäksi Super-Valtteina 
toimivat liikunnan parissa aktiivi-
sesti eri rooleissa toimiva näkövam-
mainen Anniina Latikka, ratakela-
uksen maailmanmestari Amanda 
Kotaja, yleisurheilun heittolajien 
moninkertainen arvokisaedustaja 
Aleksi Kirjonen sekä monen lajin 
taituri, viimeksi parayleisurheilun 
EM-kilpailuissa keihästä heittänyt ja 
kuulaa työntänyt Tuomas Manni.

Valtti-ohjelman liikuntakokeilut 
ovat käynnissä syksyn ajan. Uu-
den Valtti-kierroksen haku alkaa 
keväällä 2019. Lisätiedot: www.
vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/
valtti

Miika 
Honkanen.

hyviä neuvoja siihen, miten kannattaa 
treenata ja sitä kautta sain sellaisen 
tunteen, että minä kuulun siihen maa-
lipalloporukkaan, Patric sanoo.

– Maalipallossa parasta on se, että 
pääsee testaamaan omia aistejaan. 
Kun ei näe, vaan on vain kuuloaistin 
varassa, hän selvittää.

Patricilla todettiin kolmivuotiaana 
aivokasvain, joka painoi näköhermoa. 
Kasvain leikattiin, jonka jälkeen näkö 
katosi lähes tyystin. Hänen toinen sil-
mänsä on sokea ja toisessa on laa-
ja näkökenttäpuutos. Näkövamman 
haitta-aste on 85 prosenttia.

Patric aloitti koulutaipaleensa nor-
maaliopetuksessa, mutta viidennellä 
luokalla hän siirtyi pienryhmäopiske-
luun. Hänellä on näkövamman lisäksi 
myös haasteita lähimuistinsa kanssa.

Montessoripedagogiikkaan pohjau-
tuvassa pienryhmässä homma lähti 
toimimaan Patricin osalta mallikkaasti. 
Koko Patricin peruskouluaikaa varjos-
ti kuitenkin jatkuva koulukiusaaminen.

Tähän asiaan helpotusta on tarjon-
nut viime aikoina kaksi elämänmuutos-
ta. Ensimmäinen on se, että Patric päät-
ti peruskoulun ja siirtyi opiskelemaan 
merkonomilinjalle Keskuspuiston Am-
mattiopistoon, eli nykyiseen Ammat-
tiopisto Liveen. Erityisoppilaitoksessa 
opiskelu on itsenäistänyt Patricia ja hän 
on päässyt osaksi opiskelijayhteisöä.

Toinen, eikä välttämättä lainkaan vä-
häpätöisempi asia on ollut vertaispo-
rukan löytäminen maalipallon parista. 
Patric aloitti syksyllä jo toisen sarja-
kauden Aisti Sportin maalipallon yk-
kösdivisioonajoukkueessa.

– Tuntuu hyvältä, kun pääsin mu-
kaan maalipalloporukoihin, koska 
meillä on hyvä joukkuehenki, eli kaik-
ki tsemppaavat toisiaan ja sanotaan 
suoraan, jos on jotain mitä pitäisi har-
joitella. Tulevaisuuden tavoitteenani 
on päästä pelaamaan ensin SM-jouk-
kueeseen ja sitten maajoukkueeseen, 
Patric toteaa.

Myös äiti Miia on havainnut maali-
pallon tuoneen paljon positiivista Pat-
ricin arkeen.

– Maalipallon pelaaminen tukee hyvin 
painonhallintaakin. Jos liikunta on pakol-
lista, niin se ei aina maistu, mutta maali-
pallotreeneihin hän menee aina mielel-
lään ja tulee takaisin takki tyhjänä mutta 
onnellisena, Miia Forsström sanoo ja ke-
huu vielä loppuun Miika-Valttia.

– Hänellä on niin ihanan positiivinen 
asenne. Hän on todellinen roolimal-
li kaikille näkövammaisille nuorille..
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Perinteikkäät Junior Games -syyskisat käydään taas Jyväs-
kylän Hipposhallissa keskiviikkona 28. marraskuuta 2018. 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n järjestämät Ju-
nior Games -kisat on suunnattu kaikille vammaisille ja eri-
tyistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

Kisoihin osallistuu koulujen joukkueita, yksittäisiä koulu-
luokkia sekä yksittäisiä, normaaliopetuksessa mukana ole-
via oppilaita. Lajeina kisoissa ovat yleisurheilun kolmiot-
telu, sokkopingis ja sukkulaviesti. Kolmiottelussa lajeja on 
sovellettu siten, että kaikille löytyy sopivia lajeja. Kolmiot-
telun lajeja voi suorittaa pitkin kisapäivää omaan tahtiin ja 
missä järjestyksessä haluaa. Sokkopingiksessä ja sukkula-
viestissä on erillinen aikataulu.

Junior Games -kisat toteutetaan matalan kynnyksen pe-
riaatteella, jotta osallistuminen olisi mahdollisimman help-
poa. Vuosien saatossa Junior Games -kisat ovat olleet 
monelle vammaiselle lapselle ensimmäinen kosketus ur-
heilukilpailujen maailmaan.

Osallistujat voivat valita osallistuvatko kilpa- vai harras-
tesarjaan. Kilpasarjassa palkinnot jaetaan mitalisteille. Har-
rastesarjassa kaikki saavat osallistujamitalin.

Kilpailulajien lisäksi Hipposhallissa on kokeiltavana mo-
nenlaisia sovellettuja pelejä sekä liikunnan apuvälineitä, jo-
ten tekemistä riittää varmasti koko kilpailupäiväksi. Kisat al-
kavat klo 9 ja päättyvät klo 15 jälkeen.
Ikäsarjat (kaikissa sarjoissa voi valita 
joko kilpa- tai harrastesarjan)
– 11-vuotiaat ja nuoremmat 
   (2007 ja sitä myöhemmin syntyneet)
– 12–15-vuotiaat (2003–2006 syntyneet)

– 16–19-vuotiaat (1999–2002 syntyneet)
Kilpailuluokat
– L1–L3 Pyörätuoliluokat
– L4–L5 Kävelevät liikuntavammaiset
– B1–B2 Näkövammaisten luokat
– K Kehitysvammaisten luokka
– E Elinsiirrokkaiden luokka
– A1–A2 Avoimet luokat
Lisätiedot Junior Games -kisojen luokittelusta: www.vam-
maisurheilu.fi
Ilmoittautumiset 8.11. mennessä sähköisellä ilmoittautu-
mislomakkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi
Lisätiedot: VAU, Nina Peltonen, 
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi, puh. 050 400 1532

Junior Games -syyskisat Jyväskylässä 28.11.

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään torstaina 11. loka-
kuuta. Juhlistaakseen tätä ja madaltaakseen tyttöjen kyn-
nystä tulla mukaan soveltavaan liikuntaan ja vammaisur-
heiluun VAU järjestää tyttöjen päivän aattona, keskiviikkona 
10.10. yhdessä kumppaniensa kanssa erityisesti tytöille 
suunnattuja matalan kynnyksen liikuntatapahtumia. Ta-
pahtumissa pääsee tutustumaan vammaisurheilun lajeihin 
ja sovelluksiin. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia, eikä 
niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Keskiviikko 10.10. klo 17.30–19.30 
Jyväskylä, Valteri-koulu Onerva
 • Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen 
  Liikunta ry:n ja paikallisten seurojen kanssa.
 • Lisätiedot: VAU, Piia Korpi, puh. 044 767 1368, 
  piia.korpi@vammaisurheilu.fi

Tytöille suunnattuja liikuntatapahtumia 
Jyväskylässä, Rovaniemellä ja Kajaanissa

Keskiviikko 10.10. klo 17.00–20.00 
Rovaniemi, Lapin Urheiluopisto Santasport
 • Yhteistyössä Lapin Urheiluopisto 
  Santasportin kanssa.
 • Lisätiedot: VAU, Jarno Saapunki, puh. 040 737 5882, 
  jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi ja Piia Korpi, 
  puh. 044 767 1368, piia.korpi@vammaisurheilu.fi

Keskiviikko 10.10. klo 17.00–19.00
Kajaani, Keskuskoulu
 • Yhteistyössä Kainuun Liikunta ry:n kanssa.
 • Lisätiedot: Kainuun Liikunta, Ira Liuski, 
  puh. 044 532 5918, ira.liuski@kainuunliikunta.fi
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Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

K
aikilla koululaisilla on oikeus osallistua koulu-
liikuntaan, välituntileikkeihin ja koulun retkiin! 
Yhdenvertainen osallistuminen pohjautuu la-
kiin ja opetussuunnitelmaan. 

Välitunnit ovat tärkeä osa koulupäivää. Siel-
lä ystävystytään ja saadaan kavereita koululaisten omilla 
ehdoilla. Kouluilla on velvollisuus huolehtia, että kaikki voi-
vat osallistua myös liikuntatunneille. Siihen tarvitaan usein 
paitsi luovuutta ja soveltamista, myös apuvälineitä, avus-
tajan tukea tai kuljetuksen järjestämistä. Myös koulun ret-
ket ja tapahtumat ovat tärkeitä yhteisiä kokemuksia, joihin 
kaikkien lasten pitäisi päästä mukaan.

 Osallistuminen tukee lapsen oppimista ja viihtymistä 
koulussa ja onnistumisen kokemukset parantavat itsetun-
toa. Positiivisten kokemusten saaminen edellyttää liikun-
nan opetuksessa mukanaoloa, ennakkoluulotonta asen-
netta, esteettömyyttä ja tarvittavia apu- ja toimintavälineitä. 
Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus tulla kuulluksi päätettä-
essä oppilaan tuen tarpeesta ja muodoista. Koululiikunnas-
ta vapauttaminen tai kotiopetus eivät ole ratkaisuja. 

Malike-toiminnan ja Soveltavan liikunnan apuvälinetoi-
minta SOLIA:n uusi toimintamalli ”Kaikki liikkuu - kärry 
kiertää” on yksi keino tarjota koulujen henkilökunnalle ide-
oita ja malleja siitä, miten yhteiset välineet voivat mahdollis-

Vinkkejä yhdenvertaiseen 
osallistumiseen koulussa

TEKSTI: MALIKE KUVA: TUSSITAIKURIT

taa kaikkien osallistumista. Koulut voivat saada määräajaksi 
käyttöönsä peräkärryllisen talviliikunnan apu- ja toimintavä-
lineitä. Ideana on, että kärry kiertää alueella ollessaan use-
ammalla koululla ja/tai tapahtumassa. Myös nuoriso-, 
kulttuuri- ja liikuntatoimi sekä järjestöt ja seurat voivat hyö-
dyntää välineitä toiminnassaan. Syntyvien kokemusten toi-
votaan innostavan alueella yhteisten välineiden hankintaan. 

Asenne ratkaisee! Voimme olla joko esteitä tai mahdol-
listajia!

Liikuttava koulupäivä -esitteeseen ja videoon sekä  
”Kaikki liikkuu – kärry kiertää” -toimintamalliin voit 
tutustua osoitteesta www.malike.fi -> Materiaalit -> 
Vinkkejä yhdenvertaiseen osallistumiseen koulussa

Liikuttava koulupäivä -materiaalien faktat ja vinkit on koon-
nut Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta, asian-
tuntija-apunaan Kehitysvammaisten Tukiliiton lakimies 
Tanja Salisma sekä seuraavat toimijat: Jyväskylän yliopisto, 
Koululiikuntaliitto, Liikunnan aluejärjestöt, Liikkuva koulu, 
Niilo Mäki Instituutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, So-
veltava Liikunta SoveLi, Suomen Olympiakomitea, Suomen 
CP-liitto, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Van-
hempainliiton Epeli-hanke..

Lyhyesti
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Luonto kaikille -hanke 
juurruttaa esteettömyyden 
luontomatkailuun

– Arviolta 27 prosenttia Euroopan väestöstä on sellaisia, 
jotka hyötyvät esteettömistä palveluista. Pelkästään Suo-
messa on noin puoli miljoonaa pysyvästi liikkumis- ja toi-
mintaesteistä henkilöä, sanoo Petri Rissanen, syyskuussa 
alkaneen Luonto kaikille -hankkeen projektipäällikkö.

Ongelma on se, että kokonaisvaltaisesti esteettömiä 
luontomatkailupalveluita on Suomessa toistaiseksi tarjolla 
vain vähän. Tällöinkin tarjonta kohdentuu esimerkiksi vain 
yksittäiseen reittiin. Esteettömyys myös usein ymmärre-

Suomen luonto on huomioitu näkyvästi monessa kansainvälisessä 
matkailumediassa ja sosiaalisessa mediassa, mutta kotimaiseen luontomatkailuun 
liittyy edelleen hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia. Osa kasvupotentiaalista 
koskee esteettömien luontomatkailukohteiden ja -palveluiden kehittämistä.

TEKSTI: PIRJO RÄSÄNEN, LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LUONTO KAIKILLE -HANKE JA LAURI JAAKKOLA
KUVAT: PETRI JAUHIAINEN, VAU:N ARKISTO,LAURI JAAKKOLA

tään liian suppeasti, esimerkiksi vain pyörätuolia käyttävi-
en henkilöiden tarpeina. 

– Esteettömät kohteet ovat usein yksittäisiä kohteita, ku-
ten laavuja, kämppiä ja lyhyitä reittiosuuksia, jotka eivät 
yksinään vielä riitä. Myös tieto esteettömistä luontomat-
kailupalveluista on pirstoutunut tai tietoa ei ole lainkaan 
saatavilla, Rissanen selvittää.

– Esteettömiä palveluja tarvitseva potentiaalinen asiakas 
joutuu tarkistamaan jokaisen laavun, reitin ja palvelun es-
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VAU palkkasi helsinkiläisen Petri 
Rissasen, 52, Luonto kaikille -hank-
keen projektipäälliköksi vuosille 
2018–2020. Rissanen on toiminut 
valtaosan työurastaan fysiotera-
peuttina, mutta hänellä on myös 
luonto- ja eräoppaan ammattitut-
kinto. Rissanen työskenteli myös 
vuodet 1990–1996 silloisen Suo-
men Invalidien Urheiluliiton la-
jipäällikkönä. SIU yhdistyi kol-
men muun diagnoosipohjaisen 
vammaisurheilujärjestön kanssa 
VAU:ksi vuoden 2010 alusta lähtien.
Yhteystiedot: 
LUKA-hankkeen projektipäällikkö 
Petri Rissanen, puh. 050 555 0345, 
petri.rissanen@vammaisurheilu.fi

Petri Rissanen palasi tuttuun ympäristöön

Kuntoillen

teettömyyden ja soveltuvuuden omaan toimintakykyynsä 
erikseen usealta eri taholta. Koska tietoa ei ole saatavilla 
tai se on vaikeasti löydettävissä, ei liikkumis- ja toimimises-
teisten henkilöiden – jotka voivat laajasti ajateltuna käsit-
tää myös ikääntyneet ja lapsiperheet – potentiaalia matkai-
lupalveluiden asiakkaina saada hyödynnettyä, hän jatkaa.

Luonto kaikille -hankkeessa (LUKA) pureudutaan näihin 
ongelmiin ja pyritään tarjoamaan ratkaisuja nimenomai-
sesti matkailuyrittäjien käyttöön. Kyse on siis pitkälti esteet-
tömän luontomatkailun konseptoinnista ja markkinoinnis-
ta.

LUKA on Lahden ammattikorkeakoulun, Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:n ja Metsähallituksen Luonto-
palveluiden yhteinen esteettömyyshanke, jonka kohteena 
ovat Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailukohteet. Syys-
kuun alussa startannut ja vuoden 2020 loppuun saakka 
kestävä hanke saa rahoituksensa Euroopan Unionin maa-
talousrahastosta.

Hankkeen aluksi selvitetään olemassa olevat rakenteet, 
reitit ja palvelut, joiden ympärille on mahdollista raken-
taa esteettömiä vaelluksia ja retkiä. Tähän selvitysvaihee-
seen nivoutuu myös VAU:n toinen luontoliikunnan es-
teettömyyttä käsittelevä hanke, kesäkuussa käynnistynyt 
Esteetön eräpolku, jossa päivitetään luontoreittien esteet-
tömyyden kartoitusohjeet (Luonto-ESKEH) ja laaditaan mal-
li pitkien luontoreittien esteettömyyden kartoittamiseen 
(työnimi: Reitti-ESKEH).

Selvitysten pohjalta LUKA-hankkeessa toteutetaan työpa-

joja, joissa kehitetään uusia esteettömiä palveluita. Yritys-
ten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa pilotoidaan erilai-
sia tuotekonsepteja, jotka ovat levitettävissä myös muualle 
maahan. Konseptit kattavat koko esteettömän luontomat-
kan sisällön katkeamattomana ketjuna lähtien ennakkoin-
formaation saavutettavuudesta aina omatoimisten luonto-
retkien onnistuneeseen toteuttamiseen.

– Tavoitteena on, että matkailun alueorganisaatiot ja 
matkailuyritykset voivat hyödyntää näitä konsepteja suun-
nitellessaan esteettömiä luontomatkailupalveluita, projek-
tipäällikkö Rissanen toteaa..
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A
altojen liplatus hukkui pu-
heensorinaan, kun innok-
kaat pyöräilijät odottivat 
matkan ensimmäisen lau-
tan lastaamista Heponie-

messä. Monet odottivat pääsevänsä 
haastamaan itsensä matkan aikana ja 
näkevänsä saariston maisemia muka-
vassa porukassa. 

Ensimmäiset seitsemän kilometriä 

Pyöräjoukko laittoi 
Saariston Rengastien 
esteettömyyden testiin
Neuroliiton, VAU:n ja Liikenneturvan yhteistyöllä järjestetyssä 
pyöräpilotissa tavoitteena oli testata Saariston Rengastien esteettömyyttä. 
Kolme päivää kestäneelle retkelle Kustavista Nauvoon 
valittiin kymmenen eri tavoin liikkuvaa pyöräilijää. 

TEKSTI JA KUVAT: ANNE-MARI HEIKKILÄ

hieman epätasaisella tiellä olivat takana, 
kun edessä aukesi kaunis merimaisema. 
Pieni tuulenvire toi mukanaan merelli-
sen tuoksun. Puolentoista tunnin odo-
tuksen aikana matkan huoltomiehellä 
oli hyvin aikaa korjata jo ensi kilometrien 
aikana tyhjentynyt rengas vierekkäin is-
tuttavasta Huka Pegasus -pyörästä.

Kahden lauttamatkan ja noin seit-
semän kilometrin jälkeen saavuimme 

Iniön saarelle. Löysimme pienen baa-
rikahvilan, johon pysähdyimme kahvi-
kupposelle. 

Noin seitsemän kilometrin jälkeen 
saavuimme lauttajonoon ensimmäisi-
nä ja hieman aikataulua edellä. Reilun 
tunnin pituinen odotusaika meni het-
kessä mukavan juttuseuran parissa. 
Aloituspäivän viimeinen etappi, Mos-
sala, oli saavutettu, ja kaikki olivat erit-
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täin valmiita illalliselle. 
Illallisbuffet tarjoiltiin kauniissa isoik-

kunaisessa ruokasalissa, josta avautui 
uskomaton näkymä ulkosaaristoon. Il-
lallisella tarjoiltiin kasvissosekeittoa, 
lohta sekä saaren omia perunoita. 
Kun kaikkien haarukat ja veitset olivat 
lautasella asetettu kello viiteen, har-
maaseen leopardikuosiin pukeutunut 
Mossala Island Resortin omistaja saa-
pui ruokasaliin kertomaan meille saa-
ren tarjoamista palveluista.

 Tyytyväisenä ja vatsat täynnä pilot-
tijoukko siirtyi ihastelemaan yöpymis-
paikkaa. Mökkejä meille oli varattuna 
kolme. Kyseiset mökit eivät täyttäneet 
esteettömyyskriteereitä, mutta tämä 
oli jo entuudestaan tiedossa. Tarkoi-
tuksena meidän ryhmällä olikin viedä 
esteettömyys paikalle, ja antaa omis-
tajalle parannuskeinoja, jolla Mossala 
Island Resortista saataisiin esteettö-
mämpi lomapaikka.  

Seitsemästä eteenpäin meille oli va-
rattuna saunavuoro, jota moni myös 
hyödynsi. Uiminen kylmässä merive-
dessä viilensi mukavasti, kun tulikuu-
masta saunasta sinne pulahti. Aurinko 
oli piileskellyt pilvien takana suurim-
man osan päivästä, mutta vielä illal-
la se valaisi taivaanrannan lumoavilla 
oranssin sävyillä. 

Herätyskello pärähti soimaan kello 

Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta 
SOLIA
Rengastien pyöräilyreissulla mu-
kana olleita pyöriä ja paljon mui-
ta vammaisurheilun ja soveltavan 
liikunnan apuvälineitä voi vuokrata 
Soveltavan liikunnan apuvälinetoi-
minta SOLIA:lta: 
www.vammaisurheilu.fi/palvelut/
solia

Info

kahdeksan seuraavana aamuna. Kello 
yhdeksän oli meille valmistettu aamiai-
nen. Tarjolla oli esimerkiksi croissant-
teja, puuroa, munakokkelia sekä peko-
nia. Tuhdin aamiaisen jälkeen kaikille 
annetaan eväspussit, joihin oli tarkoi-
tus pakata eväät tulevaa päivää varten. 

Takaisin tien päälle lähdimme kel-
lo 10, ja matkamme jatkui kohti seu-
raavaa välietappia, Nauvoa. Matkan 
varrella porukka venyi aika pitkäksi-
kin jonoksi, kun nopeimmat pyöräilijät 
viilettivät hieman hitaampaan tahtiin 
etenevien ohi. Tästä syystä osa jou-
kosta jäi rannalle ruikuttamaan, ja jou-
tui katsomaan, kun lossin ramppi sul-
keutuu heidän edessään.

 Seuraavalle lautalle Saariston Ren-
gastietä oli matkaa noin kahdeksan 
kilometriä. Päätimme pysähtyä var-
joisaan paikkaan auringon paistetta 
karkuun tien varteen pienelle evästau-
olle. Ahkerat polkijat kaivoivat aamulla 
pakatuista eväspusseistaan omenoi-
ta ja eväsleipiä. Korppoon lauttasa-
tamaan saavuimme etuajassa, joten 
odottelua meillä oli edessä noin kak-
si tuntia. Aika kului kuitenkin melko 
nopeasti lintujen laulua kuunnellessa 
hurmaavissa saaristomaisemissa. Ym-
pärille katsoessa näköpiiriin osui mon-
ta kaikkensa antanutta, mutta hymyis-
sä suin jäätelöä syövää pyöräilijää.

 Lautoilla ei erityisemmin ollut otettu 
esteettömyyttä huomioon, joten inva-
wc:llä ja yläkerran kahvioon menevällä 
hissillä varustettu Korppoon ja Houts-
karin välinen lautta oli positiivinen 
poikkeus muista. Kyseiselle lautalle oli 
myös järjestetty väliaikaviihdettä, kun 
kahden auton varashälyttimet huusi-
vat vuorotellen koko matkan ajan.

Kaksin istuttavasta sähköavusteises-
ta pyörästä loppui yllättäen akku noin 
viisi kilometriä ennen maalia, jolloin 
ylämäistä tuli erittäin raskaita pyöräili-
jöille. Avustusta kuitenkin löytyi, ja ku-
kin kynnelle kykenevä saapui työntä-
mään vuorollaan pyörää maaliin.

Kaikkensa antaneita pyöräilijöi-
tä kaartoi vielä viimeisen hiekkaisen 
mutkan maalaismaisema takanaan 
hotelli Stallbackenin pihaan. Pihalla 
kuului voitonhuutoja, ja yhteensä noin 
58 kilometrin pyöräilyurakka oli taka-
na. Pyöräilijöiden kova työ palkittiin 
vielä mahtavalla illallisella. 

Pyöräpilotista jäi koko ryhmälle 
mahtavia muistoja ja hulvattomia tari-
noita. Moni myös löysi itselleen uuden 
harrastuksen polkupyöräilystä. Pyö-
räilijöiden perässä, välillä taidokkaan 
hitaastikin, ajanut huoltoauto mah-
dollisti matkan onnistumisen. Erilaisis-
ta teknisistä ongelmista selvittiin ky-
seisen huoltoauton avulla..
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Näkövammaiskiekko 
– uusi mahdollisuus

TEKSTI: MARKUS TIHUMÄKI KUVA: SAMULI HARJUNEN

Antti Latikka (vas.) ja Markus Tihumäki.

B
lind hockey eli näkövammaisten jääkiekko on 
noussut isoksi lajiksi Pohjois-Amerikassa ja sen 
tavoitteena on levittäytyä Eurooppaan. Kan-
sainvälinen näkövammaisjääkiekkoliitto IBIHF 
on asettanut tavoitteeksi nousta talviparalym-

pialajiksi vuoteen 2030 mennessä.

Näkövammaiskiekkoa pelataan kuitenkin vasta Kanadassa 
ja Yhdysvalloissa. Kävin kesäparalympiaurheilijana yhdessä 
uimari Antti Latikan kanssa tutustumassa näkövammais-
ten lätkään Kanadassa. VAU ja SPR:n Ahos-säätiö mahdol-
listivat matkan myöntämällä Ahos-apurahan uuteen lajiin 
kouluttautumiseen.

Näkövammaiskiekko poikkeaa tavallisesta jääkiekosta vain 
yksittäisissä säännöissä, matalammassa maalissa ja kiekon 
mallissa. Kiekko on reilusti isompi metallinen kiekko, joka si-
sältää kuulalaakereita. Kiekon suurempi koko helpottaa sen 
näkemistä heikommalla näöllä. Kuulat mahdollistavat sen 
kuulemisen ilman näköä. Itsessään pelissä toimii näkövam-
maisten urheilun kansainvälisen kattojärjestön IBSA:n ur-
heiluluokitukset B1–B3 siten, että kenttäpelaajien ei tarvitse 
peittää silmiään. Lajissa kentällinen pisteytetään luokitusten 
mukaan, niin että joukkueiden pelillinen näkökyky on tasa-
vertainen. Ainoastaan maalivahtien tulee toimia sokeana. 

Osallistuimme Antti Latikan kanssa Kanadan näkövam-
maiskiekkoliiton järjestämälle lätkäleirille Vancouverissa 
22.–28.8. Aiemmin näkevänä harrastin pihalätkää kave-

reiden kanssa ja jääkiekko on aina ollut minulle iso juttu. 
Antti on heikkonäköisenä pelannut lätkää koulun liikunta-
tunneilla, mutta näkökyky ei riittänyt pysymään vauhdissa 
mukana. Molempien unelmista tuli totta, kun yhtäkkiä nä-
kövammaisena voimme olla jääkiekkoilijoita. Sokeana puin 
maalivahdin varusteet ja hyppäsin peliin.

Tuomari heiluttaa äänekkäästi helisevää kiekkoa keskialueel-
la ja se kolahtaa jään pintaan. Keskityn kuunteluun valmiu-
dessa asettua kiekon eteen. Luistelun liike ja kiekko kuuluu 
toisessa päädyssä pelaajien ”shoot” -huutojen saattelema-
na. Metallikiekko pamahtaa päätylaitaan ja luistelu kiihtyy 
lähenevästi toisesta päästä kantautuvien ”go, go” -huutojen 
myötä. Hetkessä pelaajat pyörivät edessäni ja kiekko kiertää 
maalini vasemman kautta jäätä vasten natisevan luistelun 
edellä. Kiekon kiertäessä irrottaudun vasemmasta tolpasta 
ja liu’un oikealle patja vasten tolppaa. Keskisektorista kuuluu 
huuto, kiekko paukahtaa lapaan, laukaus lähtee ja ponnistan 
kaikkeni ehtiäkseni kiekon eteen. Se pysähtyy patjaan ja tuo-
mari viheltää pilliin. ”Great save mate!” Huh, mikä fiilis.

Seuraava ponnistus on mahdollistaa tämä fiilis Suomessa. 
Että jonain päivänä lapsi, nuori tai aikuinen voi olla jääkiek-
koilija, ilman normaalia näkökykyä. Näkövammaiskiekkoyh-
teistyö on olemassa Kanadaan. Lajin toteutumiseksi Suo-
messa haetaan vielä yhteistyötahoja.
 
Laajempi artikkeli näkövammaiskiekon tilanteesta
julkaistaan näkövammaisten Airut-lehdessä 15.10.
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Kalle Vikman fick en inbjudan till 
klubben Loikkis-kerho under sitt för-
sta skolår. Motionsklubben för 1:a och 
2:a klassare i Lappeen koulu i Villman-
strand, som inledde sin verksamhet på 
våren, fortsätter också på hösten.

– Vi har idrottat och gjort en hinder-
bana. Sedan har vi hoppat och kastat 
ärtpåsar, berättar Kalle om klubbverk-
samheten.

– Det roligaste där är nog motionen, 
det att man får studsa på mattor och 
springa, fortsätter han.

Att Kalle säger att studsande är ro-
ligt är ett stort framsteg. Kalles mam-
ma Satu Vikman säger att Kalle allt se-
dan liten har varit lite klumpig och inte 
tyckt om att exempelvis klättra.

Personalen vid Lappeen koulu sö-
ker via tester lågstadieelever med för-
senad motorisk utveckling till klubben. 
Eleverna får en inbjudan och kan, om 
de vill, delta i klubbverksamheten.

– Vi kunde marknadsföra klubben på 
ett sådant sätt att den var en jättefin 
grej, som Kalle uttryckligen hade valts 
till och som andra barn på hans klass 
inte hade fått plats till, säger Satu Vik-
man.

Kring matrasten har skolan ”siesta”, 
en lång paus från lektionerna. Då finns 
det tid för lite ovanligare skolverksam-
het, exempelvis just för Loikkis-klub-
ben och för Tsemppi-klubben, som rik-
tar sig till lite äldre elever.

– I Loikkis-klubben som är avsedd för 
yngre barn koncentrerar man sig på 
att utveckla grundläggande motoriska 
färdigheter. I Tsemppi-klubben sysslar 
man mer med olika spel. I bägge två 
klubbarna är tanken ändå den att elev-
erna här ska finna den motionsglädje 
de saknar, utreder skolans idrottsin-
struktör Jonna Haapiainen.

Den viktigaste uppgiften för skolans 
idrottsinstruktör är inte att sätta mas-
sorna i rörelse, utan att få de elever 
som inte vill, inte kan eller inte nödvän-
digtvis förmår röra på sig i rörelse, som 
man i allmänhet gör under en idrotts-
lektion. Idrottsinstruktören är som en 
personal trainer för skolelever som rör 

Lappeen koulu är 
Skolan i rörelse i andra potens

på sig för lite.
I skolan i Villmanstrand prioriteras 

elevernas psykiska och fysiska välmå-
ende och konceptet Skolan i rörelse 
används för att stödja detta. Enligt un-
dersökningar har problem i anknytning 
till den motoriska utvecklingen också 
samband med annan inlärning. Enligt 
prorektor Hannele Heikkilä har ma-
joriteten av de barn som valts till klub-
ben redan tidigare omfattats av effek-
tiverat eller särskilt stöd. Så även Kalle 
Vikman, som har svårigheter med sin 
koncentration och uppmärksamhet.

– Spontant hade jag inte kommit att 
tänka på att motorisk inlärning kan ha 
samband med hur man lär sig exem-
pelvis modersmål och matematik. Men 
det är fint att den här aspekten har ta-
gits så bra i betraktande i skolan i Vill-

manstrand, säger Kalles mamma Satu 
Vikman.

Skolans tankemodell baserar sin på 
inklusion. Det finns inga klasser med 
få elever, utan stödet riktas till det barn 
som är i behov av särskilt stöd.

– Sedan finns det givetvis den pro-
centandelen barn för vilka inklusion 
helt enkelt inte passar. För dem finns 
det smågrupper, men deras avsikt är 
att vara ingripande, det vill säga i dem 
får man endast lite vind i seglen, berät-
tar prorektor Heikkilä.

– Utgångspunkten är att de vuxna i 
skolan undanröjer hindren för inlär-
ning hos barnen. Om barnet beter sig 
dåligt ska de vuxna se sig i spegeln. Vi 
har inte problem. Hos oss utgör pro-
blemen och utmaningarna våra mål, 
konstaterar Heikkilä..

Kolumni
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Från Finland tar sig en grupp på 71 
idrottare och totalt 101 personer till 
det största idrottsevenemanget för 
personer med intellektuell funktions-
nedsättning, sommarvärldsspelen Spe-
cial Olympics, som ordnas i Abu Dhabi 
i Förenade Arabemiraten i mars 2019.

De finländska idrottarna deltar i 14 
grenar, varav en är rytmisk gymnastik. 
Gymnastiklaget på tre personer består 
helt av nybörjare i världsspelen. Med 
på resan följer Ella Willgrén, 16 år från 
Vanda och Saga Tsokkinen, 18 år från 
Kervo. Som deras tränare verkar Julia 
Ahonen, som lotsar specialgruppen 

Finländsk spänstighet 
i Abu Dhabis öken

Uniikit inom sportklubben SC Vantaa.
Saga inledde sitt gymnastiserande i 

SC Vantaa för fyra år sedan, Ella för tre 
år sedan.

Saga har alltid älskat att dansa och 
då Kervofamiljen fick höra om sport-
klubben i Vanda som sökte nybörja-
re till specialgruppen för rytmisk gym-
nastik, var det lätt att fatta beslut om 
att delta i gruppen.

– Hemma tycker jag om att dansa 
och sjunga i mitt eget rum. Jag tyck-
er speciellt om att sjunga The Rasmus, 
berättar Saga.

Också Ella hade en dansbakgrund, 

men hon fattade beslut om att börja 
gymnastisera sedan hon slutat med 
sitt andra idrottsintresse, friidrott. Hon 
deltog gärna i sommarträningarna 
med friidrottsföreningen Kenttäurheili-
jat 58 i Vanda, men vinterträningarna 
som ordnades i ett befolkningsskydd 
var inte bra för den unga Vandabon på 
grund av dålig luft.

Familjen Willgrén började leta efter ny 
idrottsgren för den aktiva Ella och Van-
da stads tjänster för funktionshindrade 
tipsade om specialgruppen för rytmisk 
gymnastik i sportklubben SC Vantaa. 
Ella har som Saga trivts bra i gruppen 
och båda två har utvecklats mycket i 
grenen, vilket också deras medverkan i 
världsspelen i Abu Dhabi visar.

– Friidrott kunde jag nog börja syssla 
med på nytt i något skede, säger Ella.

Saga och Ella går båda i skola i yr-
kesinstitutet Spesia Ammattiopisto i 
Träskända. Som en följd av att Bovalli-
us-ammattiopisto och Validia Ammatti-
opisto bildades från början av detta år 
yrkesinstitutet Spesia, som är ett spe-
cialyrkesinstitut för unga som är i be-
hov av individuellt stöd i sina studier.

Fastän sommarvärldsspelen Special 
Olympics i Abu Dhabi för Saga och Ella 
är deras första tävlingar utomlands, är 
båda två erfarna globetrottrar. Saga 
har bland annat besökt Indonesien 
och Thailand. Ella räknar på rak arm 
upp ett tiotal länder i Europa som hon 
har besökt. Ellas mamma har arbetat 
på flygbolag i 27 år, vilket förklarar fa-
miljens långa lista på resmål.

Arabländer har ingendera tidigare 
besökt. De väntar därför med spänning 
att få bekanta sig med en ny kultur.

– Av tävlingarna väntar jag mig att 
få se nya platser. Jag är nyfiken på alla 
nya länder, säger Ella.

– Där kan man få nya vänner. Och 
där har man möjlighet att tala engel-
ska, tror Saga..
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Emppu karka-
si triathlonkamultaan, 

ex-jääkiekkoilija Ossi Vää-
näseltä Vantaan Kuusijärvellä 

käydyn Special Triathlonin lop-
pusuoralla. Väänänen, Juha Lind, 

Tero Lehterä ja muut kiekko-
suuruudet tsemppasivat Spe-

cial Triathlonin osallistujia 
Kuusijärven kisassa.
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on valtakunnal-
linen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitys-
vammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville 
henkilöille. 

VAU toimii vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden edunvalvojana kilpaurheilussa ja harrastelii-
kunnassa, mm. harrastamisolosuhteita ja harrastamisen 
edellytyksiä edistäen.

VAU:n n. 250 jäsenyhdistyksestä ja -seurasta valtaosa on 
paikallisia vammaisyhdistyksiä, mutta yhä enenevissä mää-
rin jäseninä on myös urheiluseuroja, joilla on vammaisur-
heilu- tai erityisryhmätoimintaa.

Vammaisurheilun lajeja on viimeisen kahden vuosikym-
menen aikana integroitu yleisten lajiliittojen alaisuuteen. 
VAU toimii edelleen lajiliittona näkövammaisten ampu-
maurheilussa, bocciassa, cp-jalkapallossa, kelkkajääkiekos-
sa, maalipallossa, pyörätuolirugbyssa, sokkopingiksessä, 
näkövammaisten shakissa, sähköpyörätuolisalibandyssa 
sekä voimanostossa.

VAU vastaa lajiin katsomatta vammaisurheilijan polun 
alkupäästä, eli lasten ja nuorten urheilusta ja liikunnasta 
sekä aikuisena vammautuneiden saattamisesta urheilun 

Mitä VAU tekee?
ja liikunnan pariin yhteistyössä lajiliittojen ja Suomen Pa-
ralympiakomitean kanssa. Muiltakin osin VAU toimii lajiliit-
tojen kehityskumppanina vammaisurheiluun liittyvissä asi-
oissa.

Lasten ja nuorten toiminnassa VAU tiedottaa harrastus- 
ja kokeilumahdollisuuksista Sporttiklubin kautta, järjestää 
kahdesti vuodessa Junior Games -kisoja ja koordinoi valta-
kunnallista Valtti-ohjelmaa, jossa etsitään lapsille ja nuoril-
le liikuntaharrastusta. 

Kehitysvammaisten henkilöiden urheilua koordinoiva 
Special Olympics Finland on osa VAU:n toimintaa. VAU vas-
taa myös elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien urhei-
lutoiminnasta Suomessa.

VAU koordinoi vammaisurheilun ja -liikunnan ohjaaja-
koulutuksia, Sherborne-liikunnan koulutuksia, Iloliikuttaja-
vertaisohjaajakoulutuksia sekä nuorten osallisuutta edistä-
viä Nuori toimija -koulutuksia.

VAU:n alaisuudessa toimii STEA:n rahoittama Soveltavan 
liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, joka vuokraa vammais-
urheilun ja -liikunnan apuvälineitä. VAU ylläpitää liikunta-
paikkojen esteettömyyskartoittajien ja kuntien erityislii-
kunnan verkostoja..

Sari Männikkö on aloittanut Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU:n osa-aikaisena toimistoassistenttina elokuun 
puolessa välissä. Männikön työnkuvaan kuuluu toimiston 
juoksevien asioiden hoitamista, pääasiassa puhelin- ja säh-
köpostiliikenteestä vastaamista. Lisäksi hän osallistuu aika 
ajoin VAU:n tapahtumiin. Männikkö tekee noin kymmen-
tuntista työviikkoa.

Seinäjoelta pääkaupunkiseudulle muuttanut Männikkö 
on sydämensiirron saanut. Hän toimii tällä hetkellä Sydän- 
ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n puheenjohtajana. Männik-
kö tuo taustansa kautta VAU:n henkilöstöön lisäosaamista 
elinsiirron saaneiden urheilusta ja liikunnasta.

– On mielenkiintoista aloittaa työt VAU:lla. Toivon mukaan 

Sari Männikkö VAU:n 
toimistoassistentiksi

pystyn hyödyntämään omia 
kokemuksiani tässä työyh-
teisössä. Kokemusta löy-
tyy elinsiirtourheilusta sekä 
kehitysvammaisten kans-
sa työskentelystä. Kiva tul-
la mukaan tähän remmiin, 
Männikkö sanoo.

Sarin saa kiinni numeros-
ta 044 752 9360 ja sähkö-
postiosoitteesta 
sari.mannikko
@vammaisurheilu.fi
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Iloliikuttaja on vertaisohjaaja, joka toimii Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:n jäsenyhdistyksessä terveys-
liikunnan sanansaattajana ja esimerkiksi liikuntavastaavan 
työparina. Iloliikuttaja-koulutus antaa eväät ohjata tauko-
jumppia ja pelituokioita, joilla voi piristää yhdistyksen ko-
kouksia ja tapahtumia. Iloliikuttaja voi myös toimia mata-
lan kynnyksen liikuntaryhmän käynnistäjänä ja ohjaajana.

Uusi kaksiosainen Iloliikuttaja-koulutus käynnistyy helmi-
kuussa, ja se järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa Nas-
tolassa. Kurssilaiset majoittuvat Pajulahden uudessa esteet-
tömässä asuntolassa. Iloliikuttaja-koulutuksen starttikurssi 
järjestetään 1.–3. helmikuuta 2019. Koulutuksen päätös-
kurssi ja vuosikurssijuhlat järjestetään 30.8.–1.9.2019.

Starttikurssilla opetellaan ohjaamaan yksinkertaisia tau-
kojumppakokonaisuuksia ja pienpelejä. Iloliikuttaja-koulu-
tuksen päätöskurssilla opitaan käynnistämään kerran vii-
kossa kokoontuva terveysliikuntaryhmä sekä syvennetään 
tietoja ja ohjaustaitoja. Kurssien välissä tehdään ohjaushar-
joituksia oman yhdistyksen tapahtumissa. Iloliikuttajan dip-
lomi ja vuosikurssimerkki luovutetaan vain molemmat kurs-
sit ja etätehtävät hyväksytysti suorittaneille Iloliikuttajille.

Iloliikuttaja-koulutukseen voivat hakea yli 30-vuotiaat hen-
kilöt, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus. Aikaisem-
paa ohjaajakokemusta ei tarvita. Jos hakija tarvitsee avusta-
jaa päivittäistoiminnoissaan, hän voi ottaa oman avustajan 
maksutta mukaan koulutukseen. Etätehtävien suorittami-
nen edellyttää, että hakijalla on oman yhdistyksen tuki. Kou-
luttajina toimivat Liikuntakeskus Pajulahden liikunnanopet-
tajat Suvi Leinonen ja Anna-Kaisa Hokkanen.

Koulutuksen hinta on VAU:n jäsenyhdistysten jäsenil-
tä 50 euroa per viikonloppu, sisältäen ohjauksen, majoi-
tuksen, ruokailut, koulutusmateriaalit ja varusteet. Muiden 

Kiinnostaako vertaisohjaajana toimiminen? 
– Hae Iloliikuttaja-koulutukseen vuodelle 2019

kuin VAU:n jäsenyhdistysten ja seurojen jäseniltä koulutus 
maksaa 350 euroa per viikonloppu.

Haku Iloliikuttaja-vuosikurssille tapahtuu 11.12.2018 
mennessä joko sähköisellä tai paperisella ilmoittautumis-
lomakkeella. Molemmat löytyvät osoitteessa www.vam-
maisurheilu.fi (–> Selaa tapahtumia –> Koulutukset ja kurs-
sit). Kurssille hyväksytyt saavat tiedon kurssille pääsystä 
viimeistään 21.12.2018 mennessä.

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

Vuoden 2018 Iloliikuttajat vastavalmistuneina.

Startti-stipendin avulla 
harrastus alkuun
VAU ja Tukilinja-lehti jakavat Startti-stipendejä kahdes-
ti vuodessa urheilu- tai liikuntaharrastuksen alkuvaiheen 
kustannuksiin. Kevään haku päättyy huhtikuun lopussa ja 
nyt käsillä oleva syksyn haku lokakuun lopussa. Startti-sti-
pendiä voivat hakea niin yksittäiset harrastajat ja urheilijat 
kuin yhdistykset ja seuratkin. Yksilöhakija voi saada maksi-
missaan 500 euron ja yhteisöhakija 1000 euron stipendin.

Hakulomake ja lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi

Kouluttautumiseen 
tukea Ahos-apurahasta
VAU ja Suomen Punaisen Ristin alainen Ahos-säätiö jaka-
vat Ahos-apurahaa kouluttautumiseen ja osaamisen kehit-
tämiseen vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan alalla. 
Ahos-apurahan haku on kaksi kertaa vuodessa: helmikuun 
loppuun ja lokakuun loppuun mennessä. Apurahaa voi 
hakea kouluttautumiseen niin Suomessa kuin ulkomailla, 
yhtälailla valmiisiin koulutuksiin ja seminaareihin kuin itse 
räätälöityihin opintoretkiin esimerkiksi kiinnostuksen koh-
teena olevan lajin arvokisoihin. Omavastuuosuus koulut-
tautumisen kustannuksista on 20 prosenttia.

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

Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

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

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

HALLINTO, TALOUS JA JÄRJESTÖTOIMINTA

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

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

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

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

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

TUTKIMUS JA KEHITYS

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

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

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

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

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

LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA

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

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

ALUEELLISET YHTEYSHENKILÖT

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

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

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

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

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

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU

Jukka Lahti
lajipäällikkö
puh. 045 139 7373
jukka.lahti@
vammaisurheilu.fi
- Special Olympics -toiminta
- INAS-toiminta
- Down-urheilijoiden 
  kv. urheilutoiminta
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BOCCIA
HIY:N BOCCIAN 80-VUOTISJUHLATURNAUS
Helsingin Invalidien Yhdistys ry järjestää boccian parikilpailut 
lauantaina 27. lokakuuta 2018 klo 9.00 alkaen Validia 
Kuntoutus Helsingissä (Nordenskiöldinkatu 18 B).
Sarjat: Yleinen (VAU:n hyvityspisteet käytössä). Alkulohkot 
järjestetään väh. 6-parisina.
Osallistumismaksu: 20 euroa/pari, maksettava 20.10. 
mennessä tilille FI59 8000 1000 0574 80. Viiteteksti: HIY 80 
Boccia. Kirjoita tekstikenttään myös joukkueen nimi.
Ilmoittautumiset: Viimeistään 20.10. Risto Korhonen, 
0451 716 492, ripa.korhonen@hotmail.com. 
Ei jälki-ilmoittautumisia.  
Lisätiedot: Risto Korhonen, puh. 0451 716 492, 
ripa.korhonen@hotmail.com 
Kilpailupaikalla mahdollisuus edulliseen ateriointiin.
Omat pallot ja mittatikut mukaan.

XII TEUVA-BOCCIA

Eläkeliiton Teuvan yhdistys/Bocciakerho järjestää avoimen 
12. Teuva-Boccian lauantaina 17. marraskuuta 2018 klo 9.00 
alkaen Teuvan Yhtenäiskoulun liikuntasalissa (Porvarintie 49).
Sarjat: Yleinen ja naiset pelataan parikilpailuna. 
Luokat 1–3 pelataan henkilökohtaisena kilpailuna, jossa on 
hyvityspisteet käytössä.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari ja 10 euroa/hlö,
maksetaan Teuvan Eläkeliiton Bocciakerhon 
tilille FI24 4730 6020 0851 28.
Ilmoittautuminen 14.11. mennessä: asko.saksa@gmail.com 
tai puh. 0400 185 536.
Kilpailupaikalla on ruokailumahdollisuus ja lisäksi kahvia, 
makkaroita ja arpoja. Omat pallot mukaan.

XL LASIKAUPUNKI-BOCCIA (JOUKKUE)

Riihimäen Seudun Invalidit ry järjestää 40. Lasikaupunki-Boc-
cia -joukkuekilpailun lauantaina 20. marraskuuta 2018 klo 
9.00 alkaen Riihimäen Urheilutalolla (Pohjolankatu 6).
Osallistumismaksu: 20 euroa/joukkue 
(paikanpäällä 25 euroa), maksetaan 12.10. mennessä tilille 
FI84 53960 33013 2451.
Ilmottautumiset sähköpostitse: urheilu@rinva.fi
Mahdollisuus ruokailuun Urheilutalon baarissa. 
Ruokailusta henkilömäärän ilmoitutus ko. sähköpostiin.
Lisätiedot: Risto Järvenpää, puh. 050 541 6812.

XXI VILPPULA-BOCCIA

Mäntän Seudun Invalidit järjestää kaikille avoimen XXI Vilppu-
la-paribocciakilpailun lauantaina 8. joulukuuta 2018 klo 9.00 
alkaen Vilppulan urheilutalolla (Hopunmäentie 15, Vilppula). 
Osanottovarmistus klo 8.30 alkaen.
Kilpailusarjoina naiset, yleinen ja luokat 1–3. Luokkien 1–3 
sarjassa pelaajien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen. 
Hyvityspisteet käytössä kaikissa sarjoissa.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan etukäteen 
yhdistyksen tilille: FI58 5521 0720 0858 43
Ilmoittautuminen 4.12. mennessä: Risto Lepistö, 

KILPAILUKUTSUJA

risto.lepisto@phpoint.fi, puh. 050 354 2831.
Keittolounas, Vilppulan Tähden kahvio. Arpajaiset.

KEILAILU
KEILACUP 2018–2019, 2. OSAKILPAILU

Keilacupin kauden 2018–2019 toinen osakilpailu järjestetään 
19.–20. lokakuuta 2018 Imatran keilahallilla (Kotipolku 2). 
Kilpailuerät perjantaina 19.10. klo 16.00 ja lauantaina 20.10. 
klo 10.00, 12.30 ja 15.30. Kilpailussa noudatetaan kauden 
2018–2019 sääntöjä.
Huom! Jos et ole vielä minkään keilaseuran jäsen, muistathan 
hoitaa ensilisenssimaksun, jotta voit kilpailla. 
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E. Kilpailussa keilataan kuusi (6) 
sarjaa ja jokaisen luokan kolme parasta palkitaan.
Kilpailumaksu: 25 euroa/keilaaja. Osallistumismaksu makse-
taan yhdistyksittäin 12.10. mennessä Imatran Keilailuliitto ry 
tilille: FI2950940020022980 Viite: VAU osakilpailu
Ilmoittautumiset su 7.10. mennessä palvelu@ibc.fi. Lisätie-
dot Antti Mannukka, puh. 0400 460 414. Ilmoittautumises-
sa pitää olla kilpailijan nimi ja luokka. Jälki-ilmoittautuneita ei 
oteta huomioon.
Hallin kahviossamme on mahdollisuus välipalaan, esim kahvi 
ja paniini 8 euroa / kahvi ja sämpylä 6 euroa. Pyydämme etu-
käteen isommat (yli 5 henkilön) tilaukset, kiitos.
Majoituksen osalta suosittelemme yöpymistä Scandic Imat-
ran Valtionhotellissa sopimushinnallamme. Varauslinkki ja 
-koodi löytyvät nettisivujemme etusivun vasemmasta laidas-
ta: https://www.ibc.fi/yhteystiedot

KEILACUP 2018–2019, 3. OSAKILPAILU

Keilacupin kauden 2018–2019 kolmas osakilpailu järjestetään 
lauantaina 17. marraskuuta 2018 Oulun keilahallilla (Isoka-
tu 97). Ensimmäinen erä alkaa kello 10.00 ja toinen klo 13.00. 
Kilpailussa noudatetaan kauden 2018–2019 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A,B,C,D ja E. Kilpailussa keilataan kuusi (6) 
sarjaa ja jokaisen luokan kolme parasta palkitaan.
Kilpailumaksu: 26 euroa/keilaaja. Osanotto maksetaan 4.11. 
mennessä tilille Oulun Kehitysvammaisten Tuki; 
Nordea FI61 2231 1800 0081 25, viitenumero 7498
Ilmoittautumiset 4.11. mennessä mieluiten sähköpostilla 
marjo.juntunen.fi@gmail.com, (puh. 040 762 0679 iltaisin). 
Ilmoittautumisissa pitää olla ilmoittautujan nimi ja luokka.
Keilahallilla ruokailumahdollisuus, lohikeitto + leivät, 
ruokajuoma 10,90. Ilmoita myös ruokailijoiden määrä.

KEILACUP 2018–2019, 4. OSAKILPAILU

Keilacupin kauden 2018–2019 neljäs osakilpailu järjestetään 
14.–15. joulukuuta 2018 Järvenpään keilahallissa 
(Vanha Yhdystie 11). Perjantaina 14.12. heitetään yksi kilpailu-
erä klo 11.00 alkaen. Lauantaina 15.12. heitetään toinen erä 
klo 10.30 alkaen ja kolmas erä klo 13.00 alkaen. Kilpailussa 
noudatetaan kauden 2018–2019 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E
Osallistumismaksu: 28 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyk-
sittäin 3.12. mennessä Helsingin ja Uudenmaan Näkövam-
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maiset ry tilille FI3310243000022180.
Ilmoittautumiset 3.12. mennessä: esamarti@kolumbus.fi
Lisätiedot: Esa Martikainen, puh. 040 7001444. Ilmoittautu-
miset suoritettava yhdistyksittäin. Ilmoittautumisesta on sel-
vittävä osallistujan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhte-
ystietoineen. Jälki-ilmoittautumisen eivät ole mahdollisia.

RATSASTUS
SPECIAL OLYMPICS  
UNIFIED-JOUKKUERATSASTUSKILPAILUT
Huittisten Ratsastuskeskus järjestää kehitysvammaisten 
Special Olympics Unified-joukkueratsastuskilpailut sunnuntai-
na 4. marraskuuta 2018 klo 10.00 alkaen Huittisten 
Ratsastuskeskuksessa.
Luokat
 • LUOKKA 1: Special Olympics, käyntiohjelma 2        
 • LUOKKA 2: Special Olympics, käyntiohjelma 2015
 • LUOKKA 3: Special Olympics, käynti-raviohjelma   
2015
 • LUOKKA 4: Special Olympics, 
   käynti-ravi-laukkaohjelma 2015
 • LUOKKA 5: K.N.Special, partneriluokka
Erityismääräykset
1. Ilmoittautumiset Huittisten Ratsastuskeskukseen 29.10. 

mennessä toimisto@rekikoski.fi tai puh. 02 567 797.
2. Ratsastaja voi osallistua yhteen luokkaan lainahevosella 

tai omalla hevosellaan.
3. Luokat 1 ja 2 arvostellaan yhdessä.
4. Kilpailijalla on oltava E-kilpailulupa.
5. Kilpailut ovat Special Olympics -kilpailut, joissa ratko-

taan myös Unified-joukkuemestaruus. Jos haluat osallis-
tua myös Unified- mestaruuskilpailuun, tulee sinun tuo-
da partneri mukanasi.

6. Kilpailuissa noudatetaan Special Olympics -sääntöjä sekä 
SRL:n vammaisratsastussääntöjä soveltuvin osin. Kaikki-
en kilpailijoiden pitää olla Green Card -jäseniä tai SRL:n 
jäsenseuran henkilö/perhejäseniä.

7. Lainahevoset ovat pääasiassa ratsastuskoulun opetus-
hevosia. Kilpailut ratsastetaan kentällä tai maneesissa, 
säästä riippuen. Hevosten kokeilu ja verryttely järjeste-
tään kentällä tai maneesissa sään mukaan.

8. Lainahevosluokissa hevoset arvotaan ja hevosta on mah-
dollisuus kerran vaihtaa. Ratsastajat saavat verrytellä he-
vosta 15 min ennen omaa suoritustaan.

9. Lähtömaksu 20 euroa/luokka, hevosvuokra 20 euroa/
luokka. Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan.

10. Palkintoina ovat Special Olympics -mitalit sekä ruusukkeet.
11. Kanslia aukeaa klo 9.00. Kanslia sulkeutuu tunti kilpailu-

jen päättymisen jälkeen.
12. Tiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 02 567 797. 

Majoitusmahdollisuus, sis. aamupalan. Kilpailupaikalla 
puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. Jos ratsas-
taja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mu-
kanaan. Majoitustiedustelut ja varaukset: Huittisten Rat-
sastuskeskus, puh. 02 567 797, toimisto@rekikoski.fi.

13. Kilpailujen johtajana toimii Krista Rekikoski
14. Perjantai–lauantai 2.–3.11. pidetään valmennusleiri Huit-

tisten Ratsastuskeskuksessa. Ilmoittautumiset valmen-
nusleirille 29.10.2018 mennessä.

TAMMER RIDERSIN KOULU- JA  
VAMMAISRATSASTUSKILPAILU
Tammer Riders järjestää 1-tason vammaisratsastuskilpailun 
sunnuntaina 28. lokakuuta 2018 Harmoniatallilla Tampe-
reella (Satulakatu 5).
Ilmoittautumiset 21.10. mennessä ja lisätiedot KIPAssa

SULKAPALLO

VAMMAISSULKAPALLON SULKISCUP 2018–2019, 
2. OSAKILPAILU
Vammaissulkapallon SULKISCUPin kauden 2018–2019 toinen 
osakilpailu järjestetään 24.–25. marraskuuta 2018 Helsingis-
sä, Ruskeasuon Liikuntakeskuksessa (Ratsastie 10). Lauantai-
na pelataan klo 10.00–18.00 ja sunnuntaina klo 9.30–15.00.
Peliluokat
 • Pystypelaajien luokassa kaksin- ja nelinpelit
 • Pyörätuoliluokassa kaksin- ja nelinpelit 
    (PT-luokan kaksinpelit A ja B/C-sarjoissa)
Sarjat pelataan, mikäli vähintään neljä pelaajaa osallistuu sar-
jaan. Sarjoja voidaan yhdistellä.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja sisältäen kaksin- ja 
nelinpelit
Ilmoittautumiset 14.11. mennessä ja lisätiedot: 
http://www.vammaissulkapallo.fi/kilpailukutsu-helsinki-2018

VAMMAISSULKAPALLON SULKISCUP 2018–2019,  
3. OSAKILPAILU
Vammaissulkapallon SULKISCUPin kauden 2018–2019 kolmas 
osakilpailu järjestetään 26.–27. tammikuuta 2019 Kuntou-
tuskeskus Kankaanpäässä (Kelankaari 4, 38700 Kankaanpää). 
Lauantaina pelataan klo 10.00–20.00 ja sunnuntaina 9.30–
15.00.
Peliluokat
• Pystypelaajien luokassa kaksin- ja nelinpelit
• Pyörätuoliluokassa kaksin- ja nelinpelit (PT-luokan kak-

sinpelit A ja B/C-sarjoissa)
Sarjat pelataan, mikäli vähintään kolme pelaajaa osallistuu 
sarjaan. Sarjoja voidaan yhdistellä.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, sis. kaikki pelimuodot 
ja pelipallot.
Ilmoittautumiset 16.1. mennessä ja lisätiedot: www.vam-
maissulkapallo.fi/kilpailukutsu-kankaanpaa-2019

VOIMANOSTO

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

SPECIAL OLYMPICS 
-UNIFIED-KORIPALLOLEIRI
Tervetuloa Special Olympics -Unified-koripalloleirille 
17.–18. marraskuuta 2018 Kisakallion Urheiluopistolle Loh-
jalle! Leiri on avoin kaikille kehitysvammaisille ja muuta erityis-
tukea tarvitseville urheilijoille sekä Unified-partnereille (ikä-
suositus yli 13 v).
Leirillä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, tar-
vittaessa mukana voi olla oma avustaja.
Hinta: 105 euroa/hlö. Lasku lähetetään leirin jälkeen, maksu 
sisältää majoituksen, ruokailut (la: lounas, päivällinen ja ilta-
pala, su: aamupala ja lounas), ohjauksen ja vakuutuksen) Ma-
joitus on urheiluopiston majoitustiloissa, joissa yöpyminen ta-
pahtuu 2–4 hengen huoneissa. Leiri alkaa lauantaina klo 10.
Ilmoittautumiset leirille 26.10. mennessä sähköisellä 
ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtumia 
–> Tapahtumat lajeittain –> Koripallo)
Leirille otetaan 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Lisätiedot: VAU, Jukka Lahti, puh. 045 139 7373, 
jukka.lahti@vammaisurheilu.fi

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

SOKKOPINGIKSEN  
NUORTENLEIRI
Näkövammaisten liiton nuorisotoimi ja Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU järjestävät sokkopingisteemaisen 
nuortenleirin 1.–2. joulukuuta 2018 Helsingissä, toiminta-
keskus Iiriksessä.
Viikonlopun pääpaino on sokkopingiksessä. Leirin aikana 
opetellaan tekniikkaa, tehdään erilaisia harjoitetta ja tie-
tysti pelataan. Leirillä tehdään myös paljon muuta muka-
vaa. Olet sitten ensikertalainen, hieman pelannut tai ko-
keneempi pallonlyöjä, niin varmasti nautit viikonlopusta ja 
opit jotain uutta. Edes omia varusteita et tarvitse, vaan jär-
jestäjillä on varusteet lainaksi.
Leiri on tarkoitettu kaikille 12–30-vuotiaille näkövammaisil-
le nuorille ympäri Suomea.
Hinta: 65 euroa/henkilö, sisältää ohjelman, ruokailut, mat-
kat ja majoituksen.
Ilmoittautumiset 28.10. mennessä ilmoittautumislomak-
keella, joka löytyy osoitteesta: www.nkl.fi/nuoret.
Lisätiedot: NKL:n nuorisotoimen suunnittelija Teemu Ruo-
honen, puh. 050 596 5022, teemu.ruohonen@nkl.fi

ELINSIIRRON SAANEIDEN 
SYYSLIIKUNTAPÄIVÄ
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää elin-
siirron saaneiden ja dialyysissä olevien syysliikuntapäivän 
lauantaina 27. lokakuuta 2018 Tampereella, Kauppi Sport 
Centerissä (Kuntokatu 17).
OHJELMA
• 10.00 Kokoontuminen ala-aulaan
• 10.30–12.00 Yleisharjoitus, juoksurata 
• 12.00–13.00 Lounas Kauppi Sport Centerillä   

(omakustanteinen)
• 13.00–14.00 Luento elinsiirtoliikunnasta 
• 14.30–15.30 Eki Tervon taitorata   

(ohjaaja Kauppi Sport Center)
• 15.30–17.00 sulkapallo tai kuntosaliharjoittelu   

(perusominaisuuksien harjoittelua)
• 17.00–18.00 Venyttely, peilisali   

(ohjaaja Kauppi Sport Center)
Päivän hinta 20 euroa + omakustanteinen ruokailu
Ilmoittautuminen pe 12.10. mennessä: 
petri.rabina@vammaisurheilu.fi. Ilmoitathan samalla 
otatko lounaan hallilla (n. 10 euroa).
VAU ei ole vakuuttanut osanottajia.  
Lisätiedot: VAU, lajipäällikkö Petri Räbinä, 
puh. 050 596 5014, petri.rabina@vammaisurheilu.fi

LUMILAJIEN SPECIAL OLYMPICS 
-VALMENNUSLEIRI
Kehitysvammaisten Special Olympics -hiihdon ja alppilaji-
en valmennusleiri järjestetään 7.–9. joulukuuta 2018 Vuo-
katin urheiluopistolla. Leiri on avoin kaikille kehitysvam-
maisille urheilijoille. Leiri alkaa perjantaina klo 15.00.
Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmennukseen. 
Leirillä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa. 
Tarvittaessa mukana voi olla oma avustaja, avustajan leiri-
maksu on sama kuin urheilijoiden.
Mikäli alppilajien leiriläinen ei pysty laskettelemaan/lautai-
lemaan itsenäisesti, hänellä tulee olla lasketteleva/lautaile-
va avustaja mukana rinteessä.
Hinta: hiihto 125 euroa/hlö (laskutetaan leirin jälkeen, si-
sältää majoituksen, ruokailut, ohjauksen ja vakuutuksen), 
alppilajit 175 euroa/hlö (edellä mainittujen lisäksi sis. hissi-
lippu) sekä lisäkustannuksena tarvittaessa välinevuokraus.
Majoitus on Vuokatin Chalets -huoneistoissa, vähintään 
kolme henkeä samassa huoneistossa.
Ilmoittautumiset 23.11. mennessä sähköisellä ilmoittau-
tumislomakkeella, joka löytyy VAU:n nettisivuilta.
Lisätiedot: VAU, Jukka Lahti, 
jukka.lahti@vammaisurheilu.fi, puh. 045 139 7373.
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Lokakuu
5.–7.10. Special Olympics -monilajileiri (K) 
Pajulahti
6.10. II Loka-Boccia (henk.koht., joukkue)  
(E, K, L, N) Isokyrö
6.10. Sokkopingiscup 2018–2019,  
 1. osaturnaus (N) Turku
6.10. Boccian kouru- ja 1-luokan SM-sarja, 
4. osakilpailu (L) Janakkala
6.–7.10. Ratsastuksen Special Olympics 
-mestaruuskilpailut (K) Virolahti
7.–15.10. Pyörätuolirugbyn B-sarjan  
EM-kilpailut (L) Pajulahti
10.10. Tyttöjen päivän liikuntatapahtuma 
(E, K, L, N) Jyväskylä
10.10. Tyttöjen päivän liikuntatapahtuma 
(E, K, L, N) Rovaniemi
10.10. Tyttöjen päivän liikuntatapahtuma 
(E, K, L, N) Kajaani
13.–19.10. Sähköpyörätuolijalkapallon 
Champions Cup (L) Hou, Tanska
15.–21.10. Parapöytätenniksen  
MM-kilpailut (L) Lasko, Slovenia
20.10. Keilacup 2018–2019, 2. osakilpailu  
(E, K, L, N) Imatra
20.10. Lasikaupunki-Boccia (joukkue)  
(E, K, L, N) Riihimäki
27.10. HIY:n boccian 80-vuotisjuhlaturnaus 
(pari) (E, K, L, N) Helsinki
28.10. Tammer Ridersin koulu- ja 
vammaisratsastuskilpailu (K, L, N) Tampere
30.10.–4.11. Parasulkapallon EM-kilpailut 
(L) Rodez, Ranska

Marraskuu
2.11. Sherborne-jatkokurssi, Haukipudas
2.11. Para Talent Day (K, L, N) Pajulahti
3.11. Soveltavan lumilautailun näytös 
GoExpo Winter -messuilla, Helsinki
3.–4.11. Maalipallon SM-sarja ja 
1-divisioona 2018–2019, 1. osaturnaus (N) 
Espoo
4.11. Special Olympics Unified-
joukkueratsastuskilpailut (K) Huittinen
6.–8.11. Kelkkajääkiekon C-sarjan  
MM-kilpailut (L) Vierumäki
10.11. Boccian Moilas-turnaus (pari)  
(E, K, L, N) Pieksämäki
10.–11.11. Pyörätuolirugbyn avoin  
SM-sarja (L) Helsinki
15.–18.11. Uinnin lyhyen radan  
SM-kilpailut (K, L, N) Vaasa
15.–18.11. Sokkopingiksen European Top 
Twelve -kutsuturnaus (N) Pisa, Italia
17.11. Keilacup 2018–2019, 3. osakilpailu  
(E, K, L, N) Oulu
17.11. XII Teuva-Boccia (henk.koht., pari)  
(E, K, L, N) Teuva
17.–18.11. Special Olympics -Unified-
koripalloleiri (K) Kisakallio, Lohja
23.–25.11. Maalipallon nuorten leiri (N) 
Jyväskylä
24.11. Ylistaro-Boccia (henk.koht., pari)  
(E, K, L, N) Ylistaro
24.11. Sähköpyörätuolijalkapallon SM-
sarja 2018–2019, 1. osaturnaus (L) Helsinki
24.–25.11. Vammaissulkapallon SULKISCUP 
2018–2019, 2. osakilpailu (K, L) Helsinki
24.–27.11. Para-alppihiihdon Euroopan 
Cupin osakilpailu (L, N) Pyhä

28.11. Junior Games -syyskisat (E, K, L, N) 
Jyväskylä
30.11.–2.12. Maalipallon Super European 
Goalball League North, 1. osaturnaus (N) 
Espoo
30.11.–2.12. Paralumilautailun 
maailmancupin osakilpailu (L) Pyhä

Joulukuu
1.12. Pikkujoulu-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Isokyrö
1.–2.12. Sokkopingiksen nuortenleiri (N) 
Helsinki 
7.–9.12. Lumilajien Special Olympics 
-valmennusleiri (K) Vuokatti
8.12. Maalipallon SM-sarja ja 1-divisioona 
2018–2019, 2. osaturnaus (N) Tampere
8.12. Sokkopingiscup 2018–2019, 2. 
osaturnaus (N) Helsinki
8.12. XXI Vilppula-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Mänttä-Vilppula
8.–9.12. Pyörätuolirugbyn Joulu Cup (L) 
Lahti
12.–19.12. Paramaastohiihdon ja 
-ampumahiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Vuokatti
14.–15.12. Keilacup 2018–2019,  
4. osakilpailu (E, K, L, N) Järvenpää

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

Lisätiedot tapahtumista: 
www.vammaisurheilu.fi

(–> Selaa tapahtumia)

KALENTERI LOKA-JOULUKUU 2018

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

SHERBORNE-JATKOKURSSI
Virpiniemen liikuntaopistolla Oulussa (Virpiniementie 525, 90810 Haukipu-
das) järjestetään Sherborne-koulutuksen jatkokurssi perjantaina 2. mar-
raskuuta 2018 klo 8.30–16.00.
Kohderyhmä: Sherborne-peruskurssin käyneet henkilöt
Koulutuksen tavoite: Koulutus laajentaa ja syventää valmiuksia käyttää 
Sherborne-liikuntaa lasten motoristen ja sosiaalisten taitojen sekä oppimisen 
edellytysten kehittämisessä yksilöllisesti ja/tai omaan ryhmään soveltaen.
Koulutuksen sisältö
• Onnistumisen kautta rohkeasti eteenpäin
 o Harjoitusten top 10 teemoittain
 o Soljuvan tuokion rakentaminen ja kokeilut
• Videoilta vinkkejä
• Tavoitteena taitoa, iloa ja oivalluksia
 o Helposta vaikeaan (liikekehittelyn periaatteet)
 o Osallistujien erilaisuus
 o Onnistunut ohjaus
• Monipuolisesti osaamista rakentaen

KOULUTUKSET

Koulutuksen hinta on 130 euroa (alv 0 %).
Hakuaika päättyy 20.10. Koulutukseen hae-
taan osoitteessa www.osao.fi/koulutuska-
lenteri. Koulutus järjestetään, mikäli opis-
kelijoita on vähintään 15. Koulutukseen 
otetaan enintään 25 osallistujaa hakeutu-
misjärjestyksessä. Hakijalla tulee olla Sher-
borne-peruskurssi pohjakoulutuksena.
Peruutusehto: Ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä tehdyissä peruutuksissa osallis-
tumismaksua ei peritä. Ilmoittautumisajan 
jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 
0–50% osallistumismaksusta. Mikäli ilmoit-
tautumista ei peruta ollenkaan tai se peru-
taan koulutuksen alkaessa, voidaan opiske-
lijamaksu periä kokonaisuudessaan.
Lisätiedot: Katri Virtanen, 
puh. 044 717 0062, 
katri.virtanen@osao.fi.


