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URHEILIJAFOORUMI
Tampere 9.11.2019

Special Olympics -urheilijoiden keskustelutilaisuus, Urheilijafoorumi, pidetään Lii-
kuntamaan ja Apuväline 2019 -messujen yhteydessä Tampereen Messu- ja urheilukes-
kuksessa (Ilmailunkatu 20) lauantaina 9. marraskuuta klo 10.00–11.30. Tila: Blenheim-, 
Convair- ja Douglas -kokoustilat hallin 2. kerroksessa. Tilaisuus on suunnattu kaikille 
Special Olympics -urheilijoille ja aiheesta kiinnostuneille.

Tilaisuudessa Special Olympics -urheilijat pohtivat ohjatusti urheilijana olemista ja 
Special Olympics -toiminnan tämän hetken tilaa. Tilaisuuden vetäjinä ovat ALPs-urhei-
lijat ja keskustelun ohjaajina Special Olympics -johtoryhmän jäsenet. Tilaisuuden jäl-
keen lounas omaan tahtiin Barcelona-messuravintolassa ja tutustumista Liikuntamaa-
han. Huom! klo 12.30–13.00 Special Olympics -taitoluistelijoiden näytös Liikuntamaan 
tekojäällä. Tilaisuus on maksuton ja osallistujille tarjotaan lounas.

Ilmoittautumiset 5.11. mennessä ja lisätiedot: Special Olympics -lajipäällikkö 
Elina Ahtiainen, puh. 045 139 7373, elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi
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Liikuntamaa ja 
Apuvälinemessut 
kutsuvat kokeilemaan
Perinteisesti Liikuntamaa on ollut näyteikkuna ja pelikenttä noin 30 eri lajille, joita 
messukävijät ovat katselleet ja kokeilleet, toiset rauhallisesti ja toiset hiki päässä liik-
kuen. Lajikokeilujen lisäksi messuilla tavataan kavereita ja löydetään uusia ideoita. 
Järjestäjien näkökulmasta messut ovat mahdollisuus tuoda näytille uusia asioita. 

Tänä vuonna Liikuntamaasta löytyy perinteisten lajikokeilujen rinnalla Luontomaa 
sekä e-urheilu. Luontoliikunta ja sen monet mahdollisuudet ovat olleet messuväen 
toiveena jo aiemmin ja nyt pääsemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kerto-
maan luontoliikunnasta messukävijöille. Metsähallituksen esteettömällä taukopai-
kalla esitellään kansallispuistojen luontoliikuntamahdollisuuksia. Luontomaasta 
löytyy myös partiolaisten piste, jolla pääsee tekemään solmuja, tutustumaan telt-
tailuun ja haastamaan itseään Kimin kokeessa. Suunnistusliiton toimintapisteellä 
esittelyssä on esteetön tarkkuussuunnistus, joka soveltuu kaikenikäisille. 

Jos luonnossa liikkumisesta on messuilla kerrottu jo aiemmin, niin e-urheilu on 
messujen uutuus. Verkkopelaaminen on viime aikoina noussut esille joko kilpa-
pelaajien suurista rahapalkinnoista tai ongelmana, jossa lapset ja nuoret viettävät 
liian pitkiä aikoja netissä pelaten räiskintäpelejä. Pelaaminen on kuitenkin paljon 
muuta, se voi tukea lasten ja nuorten sosiaalista kehitystä, auttaa löytämään uu-
sia ystäviä sekä opettaa toimimaan yhdessä muiden kanssa. VAU:n kumppanina 
toimii Suomen elektronisen urheilun liitto, joka on mm. ollut tekemässä vastuul-
lista pelaamista edistäviä Pelikasvattajien käsikirjoja. Pelipisteeltä löytyy myös 
erilaisia pelaamiseen soveltuvia tuoleja. Kannattaa tulla kokeilemaan! 

VAU:n ja Paralympiakomitean noin vuoden kestänyt yhdistymisprosessi on lop-
puvaiheessa ja uusi Paralympiakomitea aloittaa toimintansa 1.1.2020. Olemme 
Liikuntamaassa kertomassa yhdistymisestä ja samalla myös kuulemassa mes-
sukävijöiden toiveita uudelle Paralympiakomitealle. 

Messuilla nähdään! 

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA

P.S. Miksi nämä messut ovat niin tärkeät? YK:n vammaissopimuksen artikla 30.5 
alkaa näin: ”Jotta vammaiset henkilöt voisivat osallistua yhdenvertaisesti muiden 
kanssa virkistys-, vapaa-ajan ja urheilutoimintaan, sopimuspuolet toteuttavat 
asianmukaiset toimet, joilla kannustetaan ja edistetään vammaisten henkilöiden 
mahdollisimman laajaa osallistumista kaikille suunnattuun urheilutoimintaan kai-
killa tasoilla.” Liikunta on ihmisoikeus, ja sitä me haluamme olla edistämässä.
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Arjen sankarit

Teema

LIIKUNNAN ILO 
ei sammaloidu
Iloliikuttajat Heta Poikela ja  
Leila Kaunisaho saavat 
ihmiset ympärillään 
liikkumaan ja hymyilemään.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: KATI LÄNSIKYLÄ

Heta Poikela ja Leila Kaunisaho ovat 
olleet ystäviä vuodesta 2003 saakka.
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Leila Kaunisaho saavat 
ihmiset ympärillään 
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Teema

H
eta Poikela on asunut koko 
elämänsä Forssan seudul-
la, synnyinkylänsä Susik-
kaan liepeillä. Leila Kauni-
saho on lähtöisin Kotkasta 

ja asunut eri puolilla Suomea elämän-
sä aikana, kunnes vuonna 2003 saapui 
Tammelaan, Forssan kupeeseen.

Tuolloin Heta ja Leila tapasivat, in-
validiyhdistyksen bocciavuorolla. He 
ystävystyivät ja ovat siitä lähtien har-
rastaneet, liikkuneet, tehneet vapaaeh-
toistyötä ja liikuttaneet muita yhdessä.

– Meillä synkkaa hyvin yhteen. Mo-
nesti kun toinen alkaa ajatella jotain, 
niin pian toinen sanookin sen jo ää-
neen, Leila sanoo.

Nykyään Leila asuu Forssassa ja Heta 
edelleen naapurikunta Tammelassa. 
Molemmat ovat aktiivisia yhdistysihmi-
siä, oli kyse sitten eläkeläis-, invalidi-, 
reuma-tules- tai diabetesyhdistyksestä.

Viimeisen vuosikymmenen Heta ja 
Leila ovat olleet Iloliikuttajia. Kurssito-
distus on päivätty maaliskuulle 2009. 
Iloliikuttajat ovat Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU:n kouluttamia 
liikunnan vertaisohjaajia, jotka voivat 
vetää jumppia tai muita liikuntatuoki-
oita esimerkiksi oman yhdistyksensä 
vuoroilla tai tapahtumissa.

Nimensä mukaisesti iloliikuttajuudes-
sa on kyse liikunnan ilon levittämisestä. 
Kaiken liikunnan ja urheilun ei täydy olla 
hampaat irvessä vääntämistä, etenkään 
jos puhutaan yhdistysten piirissä tapah-
tuvasta, vertaisuuteen pohjautuvasta 
matalan kynnyksen liikunnasta.

Iloliikuttaja-ideologialla ei juuri voisi 
olla Heta Poikelaa ja Leila Kaunisahoa 
sopivampia mannekiineja. Positiivinen 
elämänasenne tarttuu helposti.

– Siskollani on vammainen lapsi, jo-
ten ehkä sitä kautta on tullut ajatus 
siitä, että elämässähän voisi yrittää 
tehdä hyvää muiden vammaisten hy-
väksi. Siitä saa itselleen hyvän mielen 
ja virtaa, kun voi olla mukana ja auttaa 
vähän heikompaa, Heta toteaa.

Molempien eläkeläiselämä on hyvin 
vilkasta. Leila esimerkiksi käy kaksi ker-
taa viikossa pelaamassa bocciaa, kaksi 
kertaa viikossa vesijumpassa, kaksi ker-
taa viikossa salilla ja vielä kerran viikos-
sa senioritanssissa. Viime vuonna hän 
kouluttautui myös bocciatuomariksi.

Paikallistoiminnan lisäksi Heta ja Lei-
la lähtevät mielellään vapaaehtoishom-
miin vähän kauemmaksikin. He ovat 

Heta Poikela.
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Teema

 Leila Kaunisaho.

tuttu näky joka toinen syksy Tampereel-
la Apuväline-messujen yhteydessä jär-
jestettävässä Liikuntamaassa, joka on 
ohjelmassa tänäkin syksynä, 7.–9. mar-
raskuuta. Lisäksi he ovat olleet vapaa-
ehtoistehtävissä useissa VAU:n järjestä-
missä kansainvälisissä arvokilpailuissa: 
maalipallon MM-kilpailuissa Espoossa 
2014, elinsiirron saaneiden EM-kilpai-
luissa Vantaalla 2016 ja pyörätuolirug-
byn EM-kilpailuissa Pajulahdessa 2017.

– Kisatapahtumissa on päässyt todis-
tamaan sitä, miten nämä ihmiset suh-
tautuvat omaan vammaansa niin hie-
nosti. Ihan täytyy hattua nostaa, ihminen 
sopeutuu kyllä kaikkeen, Heta sanoo.

– Näkee ihmisiä eri kulttuureista ja 
saa myös vähän kuulla, miten missä-
kin maassa on vammaisten asioita 
hoidettu. Silloin usein huomaa, miten 
hyvin meillä Suomessa asiat ovatkaan, 
hän jatkaa.

– Ja vähän huonommalla englannil-
lakin on aina jotenkin pärjätty kisavie-
raiden kanssa, Leila vahvistaa.

Molemmat vahvistavat olevansa 
aina valmiita lähtemään vapaaehtois-
tehtäviin, kunhan se vain aikatauluihin 
sopii. Vaikka välillä tuntuu, että urhei-
lun ja liikunnan vapaaehtoistyöt ovat 
nykyisellään lähes pelkästään Hetan 
ja Leilan sukupolven heiniä, ei Forssan 
seudun tehokaksikko ole menettänyt 
toivoaan nuorten suhteen.

– Ei nuorten hektisessä maailmassa 
ole oikein aikaa vapaaehtoishommiin. 
Sitten kun lapset lähtevät kotoa ja siir-
rytään pois työelämästä, alkaa olla 
enemmän vapaa-aikaa ja sitä ehkä ha-
luaa käyttääkin sitten toisten hyväksi, 
pohtii Heta, joka teki työuransa seura-
kunnan vahtimestari-emäntänä.

Heta ja Leila molemmat painottavat, 
että vapaaehtoistyöt ovat heille aidos-
ti kunnia-asia.

– On kiva, että meitä pyydetään mu-
kaan kerta toisensa jälkeen. Tulee sel-
lainen tunne, että meidät noteera-
taan, Leila sanoo.

Muiden liikuttamisen ja muiden ur-
heilemisen vapaaehtoistyöllään mah-
dollistamisen ohella Heta Poikela ja Lei-
la Kaunisaho ovat myös pitäneet itsensä 
erinomaisessa kunnossa.

– Yli 20 vuotta minulla on ollut mo-
lemmissa lonkissa tekonivelet, mutta 
edelleen mennään täydellä vauhdilla, 
sanoo Leila, joka on hiihtänyt paljon 
läpi elämänsä..
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Teema

Räjähdyksen 
jälkeinen 
elämä

– Otsalohko nousi ylös ja aivot tulivat 
näkyviin, mutta aivojen osalta säästyin 
kuitenkin aivoruhjeella. Toinen silmä 
meni saman tien ja toinen poistettiin 
leikkauksessa. Ensimmäinen leikkaus 
Töölön sairaalassa kesti 14 tuntia ja mi-
nulle annettiin sen aikana 120 pussia 
verta, nyt 62-vuotias Ala-Ajos kertaa.

Ala-Ajos oli tajuttomana kuukauden 
ja sairaalahoidossa lähes puoli vuot-
ta. Hän on sokea, oikea käsi on ampu-
toitu, toisesta korvasta puuttuu kuulo 
kokonaan ja toisessa se on alentunut. 
Mutta hän on elossa.

– Alkuun oli älytön määrä itkua. Kun 
alkoi tajuta, millaisessa tilanteessa ol-
laan, niin tuntui, että ei ole enää mi-
tään jäljellä elämässä, Ala-Ajos sanoo.

Se vaihe ei kuitenkaan jäänyt pitkäikäi-
seksi, sillä pian hän alkoi lähestyä tilan-
nettaan siitä näkökulmasta, mitä kaik-
kea hänellä sittenkin oli vielä jäljellä: 
perhe ja ystäviä ympärillä, hyvä ryhmä 
terveydenhuollon ammattilaisia tukena 
sekä aika monta toimivaa raajaa ja aistia.

Ala-Ajos oli suorittanut Pirkan Pyö-
räilyn – 134 kilometrin mittaisen Nä-
sijärven ympäriajon – jo neljä kertaa, 
edellisen kerran reilua kuukautta en-
nen kohtalokasta onnettomuutta. Nyt 
hän otti tavoitteekseen olla mukana 
tapahtuman lähtöviivalla jo kesällä 
1997, vain kymmenen kuukautta on-
nettomuuden jälkeen.

– Isäni kokosi armeijan vanhoista pyö-
ristä tandemin ja sillä mentiin sitten. It-

Mänttäläinen sotilasmestari Tero Ala-Ajos 
vammautui vakavasti varhain torstaiaamuna 
19. heinäkuuta vuonna 1996 ilmavoimien 
teknillisessä koulussa nykyään Jämsään 
kuuluvassa Hallissa. 200 gramman panos 
räjähti 30 sentin päässä Ala-Ajoksen kasvoista 
vieden paitsi puolet kasvoista myös hänen 
oikean kätensä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: MARKO MARIN



11

Teema

Tero Ala-Ajos ja 
tyttärensä Moona Ala-Ajos.

sekään en oikein uskonut, että se on 
mahdollista. Mutta siellä porukka taput-
ti ja kannusti eteenpäin, Ala-Ajos toteaa.

Nyt Tero Ala-Ajos on osallistunut Pir-
kan Pyöräilyyn jo 26 kertaa. Väliin on 
vammautumisen jälkeen jäänyt vain 
vuoden 1998 tapahtuma.

– Minulla oli leikkaus maanantaina 
ja Pirkan Pyöräily olisi ollut päivää en-
nen sunnuntaina. Itse olisin kyllä men-
nyt, mutta naisväen tahto oli voimak-
kaampi ja he kielsivät osallistumisen, 
hän naurahtaa.

Leikkaus oli sikäli merkittävä, että sii-
nä Ala-Ajoksen korvaan asennettiin uusi 

tärykalvo. Ei se hänen kuuloaan palaut-
tanut, mutta mahdollisti paluun rak-
kaan harrastuksen, sukeltamisen pariin.

– Olin ollut sotilassukeltaja yli kym-
menen vuotta. Vammautumisen jäl-
keen kävin tutulta sukelluslääkäril-
tä kysymässä, voisinko vielä sukeltaa. 
Hän sanoi, että ”anna kuule olla näi-
den juttujen, nämä hommat on sun 
kohdalta ohi”, Ala-Ajos muistelee.

– Ei silloin vielä puhuttu mistään 
vammaissukelluksesta, mutta sen täry-
kalvoleikkauksen jälkeen pääsin kokei-
lemaan vähän sukeltamista ja totesin, 
että minähän voin vielä joskus mennä 

kymmeneen metriin asti, hän jatkaa.
Enää Ala-Ajos ei sukella, mutta käy 

edelleen aktiivisesti uimassa. Kesällä 
hän pyöräilee, talvella hiihtää ja luis-
telee. Lisäksi hän käy mm. salilla ja 
spinningissä. Mänttäläinen sotilas-
mestari evp (eronnut vakinaisesta pal-
veluksesta) on huippukunnossa.

Ala-Ajos kiittelee vuolaasti paitsi pitkä-
aikaista fysioterapeuttiaan ja muita kun-
toutusalan ammattilaisia myös omaa 
tytärtään Moonaa, joka on ollut monen-
laisena apuna vuosien varrella. Hän on 
mm. toiminut useaan kertaan isänsä 
tandem-parina Pirkan Pyöräilyssä.
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Teema

Toinen henkilö, jolle Tero Ala-Ajos 
jakaa mieluusti kiitosta, on hänen 
naisystävänsä, itsekin näkövammai-
nen Mari Ojala.

– Harrastamme hänen kanssaan pal-
jon liikuntaa yhdessä ja hän kannustaa 
minua harrastuksissani. Minä vastaa-
vasti kannustan häntä katsomosta kä-
sin, kun hän käy Tampereella maalipal-
loharjoituksissa, Ala-Ajos sanoo.

Maalipalloa Ala-Ajos pitää hienona la-

jina, ja hän pelaisi sitä mielellään itsekin.
– Senhän ovat sotilaat kehittäneet-

kin Itävallassa toisen maailmansodan 
jälkeen, niin kyllä tällaisen entisen so-
tilaan pitäisi sitä voida pelata. Käden 
puuttuminen ei niinkään ole esteenä, 
mutta heikko kuuloni vaikeuttaa lii-
an paljon kilisevän pallon kuulemista, 
Ala-Ajos toteaa.

Vaikka Tero Ala-Ajos on saanut vam-
mautumisensa jälkeen valtavasti si-

sältöä elämäänsä juuri liikunnasta, on 
lopulta oleellisinta, että löytää sen si-
sällön ja nautinnon jostakin.

– Käyn minä säännöllisesti punomas-
sa korejakin. Olen sotilasmestari, enkä 
olisi ikinä uskonut, että teen jotain kore-
ja ja vielä tykkään siitä, hän naurahtaa.

– Kun kaikkea ei voi kuitenkaan saa-
da, niin on hyvä osata nauttia pienistä 
asioista. Auringonpaiste, jalkojen kasta-
minen järviveteen, Ala-Ajos päättää..

Moona Ala-Ajos toimii usein isänsä tandemparina.
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Teema

E
spoolainen Esamatti Kä-
kelä työskenteli vuosikym-
menen alkupuoliskolla sa-
massa työpaikassa naisten 
maalipallomaajoukkueen 

pelaajan Iida Kauppilan kanssa. Kaup-
pila sai suostuteltua Käkelän tulemaan 
tutustumaan maalipalloharjoituksiin. 

Laji oli entuudestaan Käkelälle tun-
tematon, mutta hän innostui siitä 
nopeasti ja oli pian jo mukana pöy-
tätoimitsijana ja maalituomarina kan-
sallisissa maalipalloturnauksissa.

– Ihmetytti, miten hyvin pelaajat pys-
tyvät liikkumaan kentällä ja suuntaa-
maan heittojaan ilman, että he näkevät 
mitään. Kun laji tuli tutummaksi, niin 
myös taktiset asiat alkoivat kiehtoa, Kä-
kelä kertoo ensikosketuksistaan lajiin.

Käkelä harrasti nuorena jujutsua, 
mutta rikkoi polvensa sen verran pa-
hasti, että urheilu-ura sai jäädä. Maa-
lipallon toimitsijatehtävissä ura on 

Suomesta löytyy polku 
maalipallon kansainvälisiin 
johtotehtäviin
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

edennyt vauhdikkaasti. Hän toimi 
useamman vuoden kansallisen tason 
tuomarina, kunnes suoritti kansain-
välisen tuomarikurssin, mikä mahdol-
listaa tuomitsemisen alueellisissa ar-
vokilpailuissa saakka.

Nyt täytyy kartuttaa kokemusta vie-
lä pari vuotta ennen kuin voi suorittaa 
kolmannen tason tuomarikurssin. Sen 
jälkeen ovet ovat auki MM-kilpailuihin 
ja paralympialaisiin asti.

– Ensi vuoden Tokion paralympia-
laisiin en voi vielä tuomarina päästä, 
mutta kiinnostaisi kyllä lähteä sinne 
toimitsijatehtäviin, Käkelä sanoo.

Suomella on vahva asema kansain-
välisen maalipallon johtoportaassa. 
Kari Räsänen on näkövammaisten 
urheilun kansainvälisen kattojärjes-
tön IBSA:n maalipallojaoston puheen-
johtaja ja Juha Halme on ollut viime 
vuosina Räsäsen ohella merkittävissä 
rooleissa arvokilpailujen järjestelyissä. 

Lisäksi Suomella on kaikkiaan viisi kol-
mostason tuomaria; Räsäsen ja Hal-
meen lisäksi Janne Ahokas, Raili Si-
pura ja Juha Vuokila.

Käkeläkin on ehtinyt tehdä uraa ki-
sojen järjestelypuolella. Hän oli Techni-
cal Delegate, eli tiivistetysti turnauksen 
sujuvasta kulusta vastaava henkilö ke-
säkuussa Pajulahdessa European Para 
Youth Games -kisojen maalipalloturna-
uksessa. Loka-marraskuun vaihteessa 
hän lähtee vastaaviin tehtäviin C-sarjan 
EM-kilpailuihin Italiaan.

– Tässä hommassa on päässyt nä-
kemään maailmaa ja solmimaan kan-
sainvälisiä ystävyyssuhteita. Onhan 
tämä sikäli aika eksoottinen harras-
tus, että aika usein saa ulkopuolisil-
le selittää juurta jaksaen, mistä maa-
lipallossa on kyse, toteaa Käkelä, joka 
on viime vuosina myös vastannut koti-
maisten maalipalloturnausten netti-tv 
-lähetyksistä..

Esamatti Käkelä (takana) toimi Technical Delegatena 
Pajulahden European Para Youth Games -kisoissa kesäkuussa.

Info

Kiinnostavatko 
maalipallon 
toimitsija-
tehtävät?
Ota yhteyttä
lajipäällikkö Timo Pelkoseen: 
puh. 050 596 5015, 
timo.pelkonen
@vammaisurheilu.fi
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V
antaalaisella Kolhinojalla 
oli diagnosoitu jo lapsena 
MBD, eli lievä aivotoimin-
nan häiriö. Lisäksi hänel-
lä on kuulovamma. Kuulo-

laitteet hän sai 12-vuotiaana ja kuulo 

Urheilun maailma 
avautui aikuisiällä

Inka-Johanna Kolhinoja sai kehitysvammadiagnoosin vasta yli 
kolmekymppisenä. Alun hämmennyksen ja pelonkin jälkeen hän löysi 

kokonaan uuden, valloittavan maailman Special Olympics -urheilun parista.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Inka-Johanna Kolhinoja har-
joittelee tennistä viikoittain 
Helsingin Talissa Open Ten-
nis Clubin harjoituksissa.

on heikentynyt edelleen.
Kehitysvammadiagnoosin saaminen 

aikuisiällä oli Kolhinojan mukaan haas-
tava prosessi, eikä jännitys helpottanut 
heti sen saamisen jälkeenkään.

– Aluksi mietin, miten ihmiset suh-

tautuvat minuun, kun olen kehitysvam-
mainen. Pelkäsin, että kaverit lähtevät, 
mutta kappas vain, eivät lähteneet vaan 
pysyivät. Nyt näen sen vain vahvuutena, 
ettei tarvitse arvailla, mikä minulla on, 
sanoo nyt 38-vuotias Kolhinoja.
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Kolhinoja oli harrastanut liikuntaa 
ennen kehitysvammadiagnoosin saa-
mista, mutta nyt edessä olikin aivan 
uudenlaisia mahdollisuuksia. Hän ryh-
tyi harrastamaan entistä aktiivisem-
min ratsastusta ja uintia, meni kilpai-
luihinkin. Sittemmin mukaan on tullut 
kolmas urheiluharrastus, tennis.

– Diagnoosin myötä minulle avautui-
vat uudet portit urheilussa. Se on tuo-
nut minulle paljon uusia kavereita ja 
vertaistukiseuraa, Kolhinoja kiittelee.

Hän kävi ratsastamassa Aulangon Rat-
sastuskoulussa Salla Varentin opastuk-
sella ennen kuin muutti kesällä 2019 Tu-
rengista takaisin kotiseudulle Vantaalle 
yhdessä avomiehensä Antti Kovasen 
kanssa. Nyt ratsastaminen jatkuu Karlvi-
kin Ratsastuskoululla Itä-Helsingissä. 

Kilpailuissa hän ei ole hetkeen käy-
nyt hevosen selästä putoamisesta 
seuranneen takareisivamman jälkeen. 
Turengissa asuessaan Kolhinoja oli 
jopa Hämeen Ratsastajien hallituksen 

varajäsenenä.
Uinnin Kolhinoja aloitti Hämeenlin-

nan Uimaseurassa, jossa valmentaja-
na toimi Maiju Hyvönen. Nyt hän on 
vaihtanut Helsingfors Simsällskapiin 
Jessica Höltän ja Jannika Kuhlefel-
tin valmennukseen. Uinnin Kolhino-
ja mainitsee päälajikseen, ja hän oli 
mukana vuoden 2018 Special Olym-
pics Idrӕtsfestival -kisoissa Tanskan 
Helsingørissa. Kolhinoja voitti kisoissa 
kultaa 25 metrin selkäuinnista.

– Oli kiva yllätys, että pääsin mukaan 
joukkueeseen. Sieltä sain kultaa, muita 
sijoituksia ja kokemuksia. Muistan sen 
ikuisesti, kun keväällä treenattiin todel-
la paljon, jotta saatiin hypyt johonkin 
suuntaan ja kylkikäännökset sujumaan, 
toteaa Kolhinoja, jonka uintiuraa on hai-
tannut viime keväänä todettu astma.

Uimaan mennessään Kolhinoja ottaa 
kuulolaitteet pois ja on altaassa käytän-
nössä kuuro. Uintiharjoituksissa ja -kil-
pailuissa hänellä onkin apunaan tulkki.

Urheilu saa helposti hymyn Inka-Johannna Kolhinojan huulille.

Tennistä Kolhinoja oli pelannut lap-
sena isänsä ja veljensä kanssa, ja Spe-
cial Olympics -uran aukenemisen myötä 
löytyi mahdollisuus palata harrastuksen 
pariin. Roger Nyberg valmentaa Helsin-
gin Talissa Open Tennis Clubin erityis-
ryhmää, johon Kolhinoja liittyi mukaan.

– Minä olen sellainen, että tylsistyn, jos 
olen vain yhdessä lajissa, naurahtaa Kol-
hinoja ja myöntää hurahtaneensa urhei-
luun viimeisen viiden vuoden aikana.

– Seuraan kotona myös paljon muu-
ta urheilua, hän jatkaa.

Kolhinoja toimii mieluusti esimerk-
kinä kehitysvammaisille aikuisille, jot-
ka empivät urheilu- tai liikuntaharras-
tuksen aloittamista varttuneemmalla 
iällä. Kaverit, elämykset ja unelmien 
tavoittelu ovat asioita, jotka tekevät 
kaikesta sen arvoista.

– Tavoitteenani on joskus päästä 
Special Olympics -kesämaailmanki-
soihin, jos vain terveys antaa myöten, 
Kolhinoja linjaa..
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K
un puhutaan suomalaisista soveltavan liikun-
nan huippuosaajista, jäljet johtavat usein sa-
maan paikkaan: Jyväskylään ja sen yliopiston 
liikuntatieteelliseen tiedekuntaan, jossa profes-
sori Pauli Rintala on hellävaroen ohjaillut so-

veltavasta liikunnasta kiinnostuneita opiskelijoita eteenpäin.
– Muistan sen hetken. Se oli perjantai-ilta jollain soveltavan 

liikunnan peruskurssilla. Pauli näytti videon, jossa joku teki 
takaperinvoltin pyörätuolilla. Silloin ajattelin, että tämä on se 
asia, jonka parissa haluan tehdä töitä, sanoo Niko Leppä.

Leppä, 28, valmistui liikuntatieteellisestä tiedekunnasta 
vuonna 2017 ja työskentelee nyt kolme päivää viikossa am-
matillisessa erityisoppilaitoksessa Spesiassa liikunnan ja 
terveystiedon opettajana sekä kaksi päivää viikossa Jyväs-
kylän Liikkuva koulu -koordinaattorina.

Opiskeluaikanaan, vuonna 2014 Leppä tapasi Heidi 
Skantzin. Siitä alkoi heidän yhteinen matkansa pariskunta-
na, joka on mukana kehittämässä suomalaista liikuntakult-
tuuria kaikille avoimeksi laajalla arsenaalilla. Tästä lähtee:

Aloitetaan Heidistä. Hankasalmelaislähtöinen Heidi 
Skantz, 27, opiskeli ensin ammattikorkeakoulussa fysio-
terapeutiksi ja jatkoi sieltä Jyväskylän yliopiston puolelle 
terveystieteiden maisteriopintoihin. Toisin kuin Nikolla, 
Heidillä ei ollut yhtä selkeää hetkeä, jolloin hän tajusi so-
veltavan liikunnan olevan hänen oma juttunsa. Kiinnostus 
alkoi herätä jo ammattikorkeakouluaikoina työharjoitte-
luissa ja opiskelijoiden osallistuessa Junior Games -syyski-
sojen ja näkövammaisten koululaisten yleisurheilukilpai-

Uuden sukupolven 

TEHOPARI
Heidi Skantz ja Niko Leppä ovat pyhittäneet suuren osan
valveillaoloajastaan soveltavalle liikunnalle ja vammaisurheilulle.
Pariskunta on ehtinyt jo alle kolmikymppisinä tehdä monenlaista
kaikille avoimen liikuntakulttuurin hyväksi.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: HEIDI SKANTZIN JA NIKO LEPÄN KOTIALBUMI, LAURI JAAKKOLA

lujen järjestämiseen.
– Niissä tapahtumissa oli sopivan rento meininki ja mah-

tava tunnelma. Niillä oli iso vaikutus siihen, että suuntau-
duin soveltavan liikunnan puolelle, Skantz toteaa.

Skantzin amk:n opinnäytetyö käsitteli CP-vammaisten las-
ten fysioterapiaa. Yliopiston puolelle maisteriopintoihin siirryt-
tyään Skantz otti yhteyttä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n tutkimuspäällikköön Aija Saareen ja päätyi työskente-
lemään Valtti-ohjelman parissa. Valtti-ohjelmassa vammaisille 
ja tukea tarvitseville lapsille etsitään liikuntaharrastusta henki-
lökohtaisten liikunnan pariin saattajien eli Valttien avulla.

Skantzin pro gradu käsitteli Valtti-ohjelman pilottivuoden 
2016 tuloksia, ja hän on ollut sen jälkeenkin tiiviisti tekemi-
sessä ohjelman kanssa. Tänä vuonnakin hän toimii Jyväsky-
län Valtti-koordinaattorina.

Valmistumiseensa saakka Skantz työskenteli enimmäk-
seen lasten ja nuorten parissa, mutta nyt hän on laajentanut 
myös ikääntyneiden liikuntaan. Hän on tohtorikoulutettava-
na Gerontologian tutkimuskeskuksessa ja liikuntatieteelli-
sessä tiedekunnassa. Liikunnan yhdenvertaisuuden edistä-
minen on kuitenkin säilynyt Skantzin tekemisen kantavana 
teemana. Kesällä näki päivänvalon hänen ensimmäinen jul-
kaisunsa, joka käsittelee ikääntyneiden kävelyn mukautta-
miskeinoja toimintakyvyn heikentyessä.

– Tutkimuksessa selvitettiin, miten ikääntyneet voivat kä-
velyään muokkaamalla ylläpitää ulkona liikkumistaan. Tällai-
sia keinoja ovat esimerkiksi apuvälineiden käyttö sekä käve-
lyn tauottaminen ja hidastaminen, selvittää Skantz, joka on 
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Niko Leppä ja Heidi Skantz Andorran Special Olympics -kisoissa vuonna 2018.
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Niko Leppä valvoo Special Olympics -urheilija 
Ville Peren suoritusta Pajulahden leirillä.

Heidi Skantz ja kokenut Special Olympics -yleisurheilija 
Kai Koljonen Pajulahden leirillä.

ehtinyt tämän vuoden aikana muun muassa olla mukana 
kehittämässä Jyväskylässä syyskuussa järjestettyä Finlandia 
Maratonia paremmin erityisryhmille soveltuvaksi.

Niko Leppää työllistävät omien varsinaisten töiden lisäk-
si myös liikunnalliset lautapelit ja niihin liittyvät koulutuk-
set. Kauhajokelaislähtöinen Leppä on toiminut Kuortaneen 
Urheiluopiston soveltavan liikunnan asiantuntijana, ja siel-
lä hän on kehitellyt tutuista lautapeleistä kaikille soveltuvia 
liikuntaversioita.

– Siellä on esimerkiksi keikkuva labyrintti, joka on liikun-
nallinen sovellus pelistä, jossa lautaa kallistamalla liikute-
taan kuulaa ja estetään sitä tippumasta aukkoihin. Se on 
osoittautunut peliksi, joka toimii hyvin heterogeenisillekin 
ryhmille. Olen peluuttanut sitä onnistuneesti muun muas-
sa ryhmille, joissa liikkujilla on ollut näkemisen, kuulemi-
sen, ymmärtämisen ja liikkumisen haasteita, Leppä kertoo.

– Pelissä ei pelata muita vastaan, vaan yhteisen tavoit-
teen eteen. Parhaimmillaan jokainen pääsee käyttämään 
omia vahvuuksiaan tavoitteen saavuttamiseksi, hän jatkaa.

Leppä kiertää eri puolilla Suomea pitämässä Lautapelit 
liikunnaksi -koulutuksia muun muassa liikunnan aluejärjes-
töille ja urheiluseuroille mutta pääasiassa kouluille ja nii-
den opetushenkilökunnille. Leppä onkin muovannut pelejä 
sellaisiksi, että ne sopivat mahdollisimman hyvin opetus-
suunnitelmien tavoitteisiin.

– Olen tehnyt lautapelikoulutuksia vuodesta 2017 lähtien, 
Kotkasta Iso-Syötteelle ja Raumalta Imatralle. Kaikkiaan yli 
150 työpajaa, sanoo Leppä, joka on ollut myös kehittämäs-

sä soveltavan liikunnan verkkokoulutusta yhdessä VAU:n ja 
Liikuntakeskus Pajulahden kanssa.

Heidi Skantz tuuraa välillä Leppää Lautapelit liikunnaksi 
-kouluttajana, mutta on pariskunnalla myös yksi laajamit-
taisempi yhteinen työnsarka. He toimivat Special Olympics 
-yleisurheilun päävalmentajina ja olivat muun muassa mu-
kana keväällä Abu Dhabissa ja Dubaissa käydyissä Special 
Olympics -kesämaailmankisoissa. Viime vuonna he olivat 
mukana suunnittelemassa ja käynnistämässä Jyväskylään 
yleisurheilukerhoa tukea tarvitseville lapsille ja nuorille Spe-
cial Olympicsin Youth Innovation Grant -avustuksen turvin.

– Remahlin Virpi aloitti muutama vuosi sitten väitöskir-
jaansa varten Special Olympics -urheilijoiden kuntotesta-
ukset ja Rintalan Pauli yliopistolta sitten kysyi Nikolta, että 
olisiko kiinnostusta lähteä Pajulahteen Special Olympics 
-leirille auttamaan näiden tekemisessä. Minä lähdin hänen 
mukaansa ja sitä kautta päästiin sisään Special Olympics 
-maailmaan. Silloinen Special Olympics -valmentaja Juk-
ka Lahti sitten kysyi meitä jossain vaiheessa valmentajiksi 
yleisurheilujoukkueeseen, Skantz selvittää.

Skantzilla on itsellään ratsastustausta. Niko Leppä sen 
sijaan oli vielä juniorina SM-mitalitason korkeushyppääjä. 
Kehitysvammaisten urheilijoiden valmentaminen ulkomail-
le suuntautuvine kisareissuineen on ollut molemmille mie-
luinen harrastus.

– Kun on tällainen harrastus, joka vie leirien ja kisojen ai-
kaan melko paljonkin vapaa-ajasta, niin on mukava, että se 
aika vietetään kuitenkin yhdessä, Skantz toteaa..
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– Aamupäivän ottelin matolla ja sitten 
vain nopeasti suihkun kautta tuomarin-
kamppeet päälle ja tuomaroimaan. Kyl-
lähän se aluksi jännitti, mutta tämä oli 
minulle todella kunnia-asia ja merkitsee 
paljon, sanoi Näkki, joka sijoittui Lindes-
bergissä omassa sarjassaan toiseksi.

Näkki muistelee aloittaneensa judou-
ransa ollessaan 2. tai 3. luokalla.

– Kaveri oli menossa Orimattilan Ju-
doseuran treeneihin ja halusin mennä 
mukaan. Äiti ei meinannut aluksi us-
kaltaa päästää, kun pelkästi judon ole-
van jotenkin väkivaltainen laji, mutta 
hänkin huomasi nopeasti, ettei se ole, 
Näkki kertoi.

– Judossa hienointa ovat kaikki heitot, 
tekniikat ja vyöt. Se, että pystyy kehittä-
mään itseään jatkuvasti, hän jatkoi.

Tuomaroinnin hän aloitti vuosikym-
menen alussa.

– Menin vain tuomarikurssille, kun se 
kiinnosti. Olen tuomaroinut sovelletun 
judon kisoja ja ihan normaaleja judoki-
soja. Tuomarina oppii lisää lajista ja py-
syy ainakin hyvin perillä siitä, mitä ju-
dossa saa ja ei saa tehdä, Näkki totesi.

– Hankalimpia paikkoja tuomarina 
ovat sellaiset, kun on tosi tasaväkinen 
ottelu, ja pitää miettiä mistä antaa pis-
teen tai voiko antaa varoitusta, hän sa-
noi.

Kansainvälisessä kisassa tuomarointi 
ei ollut 26-vuotiaalle Näkille ensimmäi-

Ensimmäinen 
tuomari

Lahtelainen, Orimattilan Judoseuraa edustava Joona Näkki
teki alkukesästä sovelletun judon historiaa, kun hän ensimmäisenä 

judokana toimi tuomarina kansainvälisissä sovelletun judon kilpailuissa. 
Näkin historiallinen temppu nähtiin Ruotsin Lindesbergissä käydyissä

Open European Special Needs Judo Games -kilpailuissa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: ERKKI HÄMÄLÄINEN

nen kerta historiankirjoissa. Vuonna 
2017 hänestä tuli ensimmäinen sovel-
letun judoka, joka suoritti Suomessa 
mustan vyön. Mustan vyön saavutet-
tuaan judokat voivat nousta ylempiin 

mustan vyön asteisiin eli daneihin.
– Tulevaisuudessa tavoitteenani on 

päästä matsaamaan vielä ulkomaan ki-
soihin ja ehkä saavuttaa toinen dan, päi-
väkodissa työskentelevä Näkki sanoi..

Joona Näkki (vas.) tuomitsemassa sovelletun judon ottelua Pajulahti Games -kilpailu-
tapahtumassa tammikuussa 2014.
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Liikuntaa 
asumisyksiköiden 
arkeen
Katariina Jauhiainen aloitti elokuussa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n 
hallinnoiman Hyvät muuvit -hankkeen koordinaattorina. Kolmivuotisessa 
hankkeessa (2019–2022) parannetaan palveluasumisen piirissä olevien 
mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten henkilöiden vapaa-
ajan liikuntamahdollisuuksia sekä kehitetään heidän tarpeisiinsa sopivia 
lähiliikunnan konsepteja. 

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Hyvät muuvit -hankkeen pilottiyksiköissä voidaan lähteä kokeilemaan millaista liikuntaa tahansa, vaikka jumppaa tai frisbeegolfia. 
Kuvien henkilöt eivät liity hankkeeseen.

H
ankkeen pääyhteistyökumppani on Aspa-sää-
tiö ja valtakunnallisena toimijana mukana on 
Mielenterveyden Keskusliitto Lisäksi kumppa-
neina hankkeessa paikalliset asumis- ja toi-
mintayksiköt Varsinais-Suomen, Satakunnan 

ja Pirkanmaan alueilla.
Hankkeen aikana toteutetaan yhdeksän pilottia asu-

mis- ja palveluyksiköissä, klubitaloyhteisössä ja mielen-
terveysyhdistyksen kohtaamispaikassa. Ne sijaitsevat Tu-
russa, Salossa, Porissa, Ulvilassa, Raumalla, Tampereella, 
Lempäälässä ja Valkeakoskella. Pilotit käynnistyvät vuoden 
2020 alkupuolella Turusta ja Salosta.

Ennen pilottia työntekijöille ja asukkaille järjestetään alku-
kysely ja Katariina Jauhiainen käy etukäteen tutustumassa 
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Hyvät muuvit -hankkeen koordinaattori Katariina Jauhiainen.

Info
Hyvät muuvit -hanke
Lisätietoa Hyvät muuvit -hankkeesta osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi/hyvat-muuvit ja koordi-
naattori Katariina Jauhiaiselta, puh. 050 471 5862, 
katariina.jauhiainen@vammaisurheilu.fi

yksikön toimintaan ja tapaamassa ihmisiä. Pilotti suunnitel-
laan yhdessä kunkin kohteen henkilöiden kanssa vastaa-
maan tavoitteita ja toiveita, joita alkukartoituksessa tulee 
esille. Pilotti ei ole pelkästään yksi liikuntapäivä, vaan se voi 
olla pitempiaikainen jakso, jonka aikana erilaista liikuntatoi-
mintaa järjestetään yksikön omissa tiloissa ja mahdollisuuk-
sien mukaan hyödynnetään lähiympäristön liikuntamahdol-
lisuuksia, kuten keilahallia, kuntosalia tai luontopolkua.

Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on yhteistyön ra-
kentaminen yksiköiden ja lähialueen toimijoiden – esimer-
kiksi kunnan erityisliikunnanohjaajan ja paikallisten urhei-
luseurojen – välillä.

– Haluamme välttää sitä, että yksikön työntekijät tunti-
sivat tämän hankkeen tuovan heille vain lisää työtä. Päin-
vastoin, pyrimme antamaan heille työkaluja matalan kyn-
nyksen liikunnan järjestämiseen ja tietoa siitä, mistä kysyä 
apua, kun on tarve – on se sitten kunnan erityisliikunnan-
ohjaaja tai me täällä VAU:ssa, Jauhiainen toteaa.

Ulkoisten yhteistyökuvioiden ohella Hyvät muuvit -hank-
keessa on oleellista rakentaa yhteistyötä myös yksikön 
henkilöstön ja asukkaiden välillä.

– Pilottiyksikköön perustetaan liikuntatiimi, jossa on mu-
kana sekä työntekijöitä että asukkaita. He ideoivat toimin-
taa yhdessä niin, että se vastaa yksikön asukkaiden toiveita 
ja tarpeita. Näin pyrimme aktivoimaan ja tukemaan yksikön 
omaa toimijuutta sekä saamaan uutta toimintaa heti osaksi 
arkea, Jauhiainen sanoo.

Tavoitteena on, että liikuntatiimit jäävät elämään yksi-
köissä myös pilottien jälkeen. Jauhiainen painottaa, ettei 
yksiköitä muutenkaan jätetä oman onnensa nojaan pilo-
tin päättymisen jälkeen vaan tukea ja seurantaa jatketaan 
koko hankkeen ajan. Heti pilotin päättymisen jälkeen yksi-
kölle teetetään uusi kysely, jonka tulosten pohjalta arjen lii-
kuntatoimintaa voidaan jatkaa ja jalostaa. 

Lisäksi hankkeeseen liittyy avoimella kutsuperiaatteella to-
teutettavia liikuntakokeilutapahtumia kaikilla kolmella pilot-

tialueella. Tapahtumiin voivat osallistua kaikki pilottiyksiköt 
riippumatta siitä, onko yksikössä jo järjestetty pilotti vai ei.

Tarkoituksena on, että hankkeen aikana kehittyviä asu-
misyksiköiden lähiliikuntakonsepteja voidaan jatkossa le-
vittää ympäri Suomea. Vaikka Hyvät muuvit -hanke kes-
kittyy mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten 
asumispalveluihin, on hankkeen anti siirrettävissä myös 
muun palveluasumisen piiriin..
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TEKSTI: LEENA KUMMU KUVAT: LEENA KUMMU, IPC

VISTA 2019 
-konferenssissa pohdittiin 
paralympiaurheilun suuntaa

Osa VISTA-konferenssiin osallistuneista lukuisista suomalaisista: VAU:n lajipäälliköt Petri Räbinä ja Timo Pelkonen, 
VAU:n valmennuspäällikkö Tuomas Törrönen, lääkäri ja entinen paralympiaurheilija Antti Dahlberg, uinnin luokittelija Kati 
Kauhanen, pyörätuolirugbyn ja yleisurheilun luokittelija Paula Leppänen ja VAU:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen.
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Joka toinen vuosi järjestettävä paralympiaurheilun tiedekon-
ferenssi VISTA kokosi lähes 350 osallistujaa yli 40 eri maasta 
Amsterdamiin 4.–7. syyskuuta. Kolmen päivänä aikana esi-
tyksissä kuultiin puheenvuoroja ja tutkimustuloksia erityi-
sesti luokittelusta, urheilijoiden suoritusten testaamisesta, 
teknologisesta kehityksestä sekä paralympiaurheilun nykyti-
lasta. Tokion paralympialaisten läheisyys korostui erityisesti 
urheilijoiden kilpailuvalmistautumiseen liittyvissä aiheissa.

Isäntämaa Hollannilla on vahva paralympiaurheilukult-
tuuri ja sillä on myös tahtoa ravistella paralympiaurheilun 
rakenteita – tämä näkyi niin ohjelmassa, käytäväkeskus-
teluissa kuin virallisissa puheenvuoroissa. Ennen viralli-
sen konferenssin alkua Hollannin Paralympiakomitea isän-
nöi tilaisuutta, jossa se esitteli oman visionsa ”Dutch drem” 
paralympiaurheilun tulevaisuudesta. Se koostui kuudesta 
kokonaisuudesta: luokittelun kehittämisestä, paralympia-
mitalilajien karsimisesta, vahvasta kansallisesta paralym-
piaohjelmasta, urheilutapahtumien integraatiosta kan-
sallisesti, IPC:n hallintojärjestelmän kehittämisestä sekä 
kansallisen talent-ohjelman kehittämisestä.  

VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari piti poikkeuksellise-
na, että mukana oli niinkin huomattava määrä sosiologeja, 
jotka tarkastelivat liikunnan ja urheilun tulevaisuutta perin-
teisen paralympialiikkeen rajojen ulkopuolelta. 

– Monet puhujat nostivat esille IPC:n vision – Make for an 
inclusive world through Para sport (vapaasti suomennettu-
na: Tehdään maailmasta inklusiivinen paraurheilun avulla) 
– ja pohtivat, ovatko keinot ja toimenpiteet tällä hetkellä vi-
sion suuntaiset. Esimerkiksi soveltavan liikunnan grand old 
lady, Karen DePauw muistutti, että urheiluliikkeen on uu-
delleen määriteltävä mistä liikunnassa ja urheilussa on ky-
symys. Vasta sen jälkeen voidaan miettiä, millä rakenteella 
todellista inkluusiota lähdetään toteuttamaan. Omaa per-
spektiiviä keskusteluun toi eteläafrikkalainen sosiologi Les-

lie Swartz, joka muistutti, että nopeasti kehittyvä teknologia 
karkaa ihmisten ulottuvilta, Saari kokoaa konferenssin antia. 

Amsterdamiin oli saapunut ennätysmäärä suomalaisia 
vammaisurheilun parissa työskenteleviä oppimaan uutta ja 
verkostoitumaan kansainvälisesti. VAU:n valmennuspääl-
likkö Tuomas Törrönen oli ensimmäistä kertaa VISTA:ssa.

– Tokion paralympialaiset olivat selvästi esillä eri puheenvuo-
roissa. Itselleni jäi mieleen israelilainen tutkimus paraurheili-
joiden unen määrästä ja laadusta sekä tutkimukset urheilijoi-
den sopeutumisesta kuumuuteen. Luokittelun puolella ollaan 
siirtymässä enemmän ja enemmän toiminnalliseen luokitte-
luun myös näkövammaisten puolella. On olennaista olla pe-
rillä, miten luokittelu on eri lajeissa muuttumassa. Tärkeää on 
myös miettiä, miten saamme siirrettyä tämän tiedon eteen-
päin Suomessa valmentajille ja urheilijoille, Törrönen pohtii.

 Paraurheilun luokittelu on isossa murrosvaiheessa. Mo-
nessa lajissa on menossa isoja muutoksia, joita aletaan 
siirtää käytäntöön Tokion 2020 paralympialaisten jälkeen. 
Luokittelussa korostuu tällä hetkellä toiminnallinen luo-
kittelu sekä tutkimukseen perustuva luokittelu (evidence 
based classification). Yleisurheilun ja pyörätuolirugbyn luo-
kittelija Paula Leppänen piti tärkeänä saada kuulla, missä 
eri lajien luokitteluissa ollaan menossa.

 – Nämä ovat hyviä tilaisuuksia oppia muiden lajien ke-
hitysprosesseista ja saada kokonaiskuva, mihin suuntaan 
luokittelua ollaan kehittämässä. Muutokset ovat hitaita ja 
etenevät paralympiadeissa (neljän vuoden sykli paralym-
pialaisten välissä). Paljon puhuimme luokittelijoiden kes-
ken siitä, että on tärkeää pitää urheilijat tietoisina muu-
toksista sekä varautua jälkihoitoon, jos urheilijan luokka 
muuttuu tai jopa poistuu paralympiaohjelmasta, Leppänen 
kertaa konferenssin antia. 

Seuraava VISTA-konferenssi järjestetään Japanissa vuon-
na 2021.

Professori Yves Vanlandewiyck vastaanotti VISTA:ssa IPC:n Scientific Awardin ja käsitteli puheenvuorossaan tutkimukseen 
perustuvaa luokittelua.



24 25

Asiaa ja tarinoita vammaishuippu-urheilun maailmasta.

Huipulla

M
aapaikan Suomelle pyöräili Sopanen, 
51, ja hän on myös kaksinkertainen 
MM-pronssimitalisti (2017 aika-ajo 
ja 2018 maantieajo) sekä maailman-
cupin kokonaiskilpailun voittaja vuo-

delta 2018. Polvella puolestaan on uraltaan jo neljä 
MM-mitalia ja kaksi maailmancupin kokonaiskilpai-
lun voittoa. Sopanen on viime vuosina ollut kaksi-
kosta vahvempi, mutta syyskuussa Hollannin Emme-

Käsipyöräilijän palkkapäivä 
voi osua Tokioon

Harri Sopanen on kuulunut viimeiset viisi vuotta Teppo Polven kanssa H1-käsipyöräluokan maailman kärkinimiin.

nissä Polvi otti maantieajon MM-pronssia Sopasen 
jäätyä seitsemänneksi.

Sopanen ja Polvi olisivat olleet kovia luita jo vuo-
den 2016 paralympialaisissa Riossa, mutta tuolloin 
H1-luokka päätettiin yhdistää lievempivammaisten 
H2-luokkaan, mikä käytännössä vesitti H1-luokan 
pyöräilijöiden menestysmahdollisuudet. Suomes-
sa katsottiin parhaaksi antaa saavutettu maapaikka 
H3-luokassa kilpailevalle Jani Peltopurolle.

Suomella on kaksi huippuluokan käsipyöräilijää vaikeavammaisimpien 
urheilijoiden H1-luokassa. Espoolainen Harri Sopanen ja 
nivalalainen Teppo Polvi ovat jo kokeneita urheilijoita, mutta 
jommallakummalla heistä tai molemmilla on vuoden kuluttua 
edessään uran ensimmäiset paralympialaiset.
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: MIKKO KÄKELÄ
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Tokiossa H1-luokka on edelleen yhdistettynä H2-
luokkaan maantieajossa, mutta aika-ajokilpailussa 
H1-luokka saa ajaa omanaan, mikä kasvattaa rutkas-
ti Sopasen ja/tai Polven menestysmahdollisuuksia.

– Japanissa tulee olemaan kuuma ja kostea il-
masto sekä mäkinen maasto, missä minä en ole ol-
lut ihan vahvimmillani. Mutta täytyy harjoittelussa 
kiinnittää siihen huomiota. Kotimaan pyörälenkeil-
lä maasto on pääasiassa melko tasaista, mutta niitä 
muutamia mäkiä pitää sitten hinkata senkin edestä. 
Ja sisällä rullilla treenatessa voi tietysti laittaa ras-
kaampaa vastusta, Sopanen sanoo.

Pyöräilijöiden ja autoilijoiden riitainen yhteiselo 
kaupungeissa ja maanteillä on Suomessa otsikoissa 
tämän tästä. Käsipyörällä maantielenkkiä tehtäessä 
oman aspektinsa tuo vielä se, että käsipyörä on hy-
vin matala. Sopanen sanoo kuitenkin joutuneensa 
vuosien varrella vain muutaman kerran läheltä piti 
-tilanteisiin auton kanssa.

– Käsipyörässä käytetään lippuja ja huomiovaloja, 
jotta autot huomaisivat sen jo kauempaa. Silti on täy-
tynyt iskostaa päähänsä se, että itse täytyy aina varau-
tua väistämään, koska autosta sinua ei välttämättä 
joka kerta huomata riittävän ajoissa, Sopanen toteaa.

Taloudellisesti kansainvälisen tason käsipyöräi-
lijän elämän pyörittäminen ei ole Suomessa ihan 
helppoa. Kisamatkat ovat pitkiä ja pyörää pitää 
huoltaa ja hankkia varaosia. Välillä on tietysti vaih-
dettava koko pyöräkin uuteen, jottei anna liikaa ta-
soitusta kilpakumppaneilleen. Sopanen ei tosin 
usko hankkivansa uutta pyörää ennen Tokiota.

– Pyörässä on niin tarkkaan tehdyt mitat ja säädöt 
itselle sopivaksi, että uuteen vaihtamisessa on vaa-
rana mennä ojasta allikkoon, jos ei ole riittävästi ai-
kaa hioa sitä sopivaksi, Sopanen pohtii.

Taloudelliseen puoleen on apua tullut viime vuo-
sina opetus- ja kulttuuriministeriöltä, kun menes-
tyksen myötä Sopanen sai ensin pienen 6000 euron 
urheilija-apurahan vuodelle 2018 ja tälle vuodelle 
apurahaa nostettiin 10 000 euroon.

Vuonna 1993 vammautunut Sopanen hank-
ki ensimmäisen käsipyöränsä vuonna 1998, mut-
ta osallistui ensimmäisiin kansainvälisiin parapyö-
räilykilpailuihinsa vasta vuonna 2014. Hän harrasti 
pyörätuolirugbya vuoteen 2005 saakka.

Hän oli toki osallistunut pitkäaikaisen ystävänsä 
Teppo Polven kanssa vuosien varrella Euroopassa 
järjestettäville maratoneille, joissa oli mukana käsi-
pyöräilyluokka. He vertailivat aikoja ja kilpailivatkin 
keskenään, mutta vasta vuonna 2013 Saksan Hei-
delbergin maratonilla he päättivät kokeilla kisata 
astetta totisemmin.

– Se oli nopea reitti, ja tuli niin hyvät ajat, että to-
dettiin, että nyt laitetaan lisää pökköä pesään ja läh-
detään parapyöräilyn maailmancupiin, Sopanen 
kertoo vuonna 2014 Espanjan Segoviassa tapahtu-
nutta maailmancup-debyyttiä edeltäneestä ajasta.

– Peltopuron Jani oli silloin ainoa suomalainen 
käsipyöräilijä kansainvälisissä kisoissa ja häneltä 
olemme saaneet hyviä neuvoja, Sopanen jatkaa.

Hän harmittelee, että kotimaassa käsipyöräilijöil-

Korkealla liehuva lippu helpottaa matalalla kulkevan 
käsipyöräilijän havaitsemista.

le ei juuri ole matalan kynnyksen kilpailumahdolli-
suuksia, joten uusien urheilijoiden mukaan saami-
nen on hankalaa. Käytännössä vuonna 2019 ainoat 
kotimaan kisat ovat SM-kilpailut.

– Ei välttämättä olisi pyöräilykisojen järjestäjille 
hirveän iso satsaus ottaa kisoihin mukaan paraluok-
kia. Sitä kautta olisi helpompi saada uusia harrasta-
jia mukaan, Sopanen toteaa.

Sopasen mukaan monessa muussa Euroopan 
maassa käsipyöräilyn asema on huomattavasti Suo-
mea vahvempi. Esimerkiksi Italiassa, joka muutenkin 
on vahva pyöräilymaa, maailman tämän hetken ken-
ties tunnetuin paraurheilija, entinen Formula 1 -kuski 
Alex Zanardi tuo käsipyöräilylle paljon näkyvyyttä..



26

Huipulla

Kilpailuvietti vei 
tandemparin mukanaan

Vielä viime vuosikymmenellä Pauliina Hatunen ratsasti kilpaa ja 
Tiina Nieminen oli jalkapallomaalivahti. Nyt he ovat kansainvälisen tason 

pyöräilijöitä. Saman pyörän selässä.
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: HEIDI LEHIKOINEN

P
auliina Hatusella on siskonsa Piian kanssa van-
hemmilta peritty polkupyöräliike Parolan kes-
kustassa. Pauliinalla on myös etenevä silmäsai-
raus, jonka vuoksi yksin urheileminen ei enää 
aikoihin ole oikein onnistunut.

Piia-sisko tunsi Janakkalassa asuvan ex-jalkapalloilijan, 
nykyisen pyöräilyn harrastajan Tiina Niemisen ja päätti ky-
syä tätä siskolleen tandem-pariksi. Janakkalasta Parolaan 
on reilut 20 kilometriä, joten etäisyys ei muodostunut yh-
teistyön aloittamisen kynnyskysymykseksi.

– Minulla ei ollut minkäänlaista kokemusta tandemilla 
ajamisesta, joten sanoin, että minun pitää ensin vähän ko-
keilla ennen kuin voin suostua. Vaikka se alkuun oli kovin 
kiikkerää, niin aika nopeasti pääsimme jyvälle. Avainasia 
on, että molempien täytyy istua mahdollisimman rentoina 
pyörän selässä, Tiina Nieminen kertoo nelisen vuotta sitten 

alkaneen yhteistyön ensipolkaisuista.
– Alun perin oli ajatus, että silloin tällöin ajellaan, mutta 

yhtäkkiä huomattiin, että mehän ajetaankin aika paljon ja 
pian jo oltiinkin kisoihin lähdössä. Olen aina tykännyt kilpai-
lemisesta, toteaa Pauliina Hatunen, joka on palkannut Nie-
misen henkilökohtaiseksi avustajakseen.

Ensimmäiset SM-kilpailut vuonna 2016 olivat vain vä-
lietappi matkalla kohti kansainvälisiä koitoksia. Suomes-
sa ei muita naistandempareja ole, joten kilpakumppaneita 
oli joka tapauksessa etsittävä rajojen ulkopuolelta. Tilan-
ne on edennyt siihen pisteeseen, ettei vuoden 2020 Toki-
on paralympialaisiin selviytyminen ole enää utopiaa. Syys-
kuun MM-kilpailuissa Hollannin Emmenissä Hatunen ja 
Nieminen sijoittuivat maantieajossa kymmenenneksi ja 
keräsivät arvokkaita rankingpisteitä paralympialaisia aja-
tellen..

Tiina Nieminen 
polkee edessä ja 
Pauliina Hatunen 
takana.
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Tiukan seulan kautta 
kohti kirkasta 
päämäärää
Elo-syyskuussa 2020 kilpailtavissa Tokion paralympialaisissa 4400 urheilijaa 
kilpailee 540 mitalilajissa. Urheilumuotoja on 22, uusina sulkapallo ja 
taekwondo. Monessa lajissa seuraavat kuukaudet ratkaisevat, kuinka monta 
maapaikkaa Suomen joukkue saavuttaa seuraaviin paralympialaisiin.

TEKSTI: LEENA KUMMU KUVA: RIKU VALLEALA

Huipulla

A
lkusyksystä 2019 Suomel-
la on kolme paikkaa para-
lympialaisiin: ampumaur-
heilussa, pyöräilyssä ja 
jousiammunnassa. Suomi 

tavoittelee Tokioon noin 30 urheilijan 
joukkuetta. Millaisia reittejä pitkin urhei-
lija saavuttaa paikan paralympialaisiin?

Valintakriteerit paralympialaisiin vaih-
televat lajien kesken. Myös lajin sisällä 
voi olla useampi reitti päästä mukaan. 
Vaihtoehtoina ovat 1) suora maapaik-
ka erikseen nimetystä maailmancupin 

kisasta tai arvokilpailusta, 2) rankingin 
kautta, 3) tulosrajan alittaminen tai 
ylittäminen sekä 4) villi kortti.

Osassa lajeista paikat ovat henkilö-
kohtaisia, mutta suurin osa paikoista 
on maakohtaisia ja niiden täyttämises-
tä päättävät kansalliset paralympiako-
miteat omien kriteereidensä pohjalta. 
Suomen ensimmäisen maapaikan To-
kioon varmisti ampumaurheilija Jark-
ko Mylly lokakuussa 2018 sijoituttuaan 
toiseksi maailmancupin osakilpailussa 
Ranskassa. Kisan voittajalla Iso-Britan-

nian Matt Skelhonilla oli Tokion paik-
ka varmistettuna jo entuudestaan.

Esimerkiksi triathlonissa paikat To-
kioon jaetaan rankingin mukaan. Ran-
kingikkuna on auki tasan vuoden 
28.6.2019–28.6.2020, jolloin ranking-
pisteitä on mahdollista saada maail-
mancupin kisoista ja arvokilpailuista. 
Yleisurheilussa puolestaan marras-
kuun Dubain MM-kilpailujen jokaisen 
lajin kaksi parasta saa maapaikan Toki-
oon. Tämän jälkeen paikkoja voi saada 
lajin maailmanrankingin perusteella.

Maalipallossa paikkoja oli jaossa ke-
sän paralympiakarsintaturnauksesta ja 
sitä ennen vuoden 2018 MM-kilpailuis-
sa. Suomi ei ole vielä saanut paikkaa 
miehissä eikä naisissa, joten viimei-
seksi mahdollisuudeksi jää lokakuun 
EM-kilpailut, joissa Suomen täytyy olla 
kolmen parhaan joukossa siten, että 
miehissä edellä saavat olla vain Sak-
sa ja Belgia, naisissa puolestaan Venä-
jä ja Turkki.

– Paralympiapaikat jaetaan pitkälti 
arvokisojen suorien paikkojen ja laji-
en rankinglistojen perusteella. Pelkäs-
tään tulosrajat eivät ratkaise paikkaa, 
mikä on suuri ero verrattuna olympi-
apuolelle. Valintaprosessissa käyte-
tään samaa toimintatapaa kuin olym-
piajoukkueenkin osalta. Valintaesitys 
valmistellaan Olympiakomitean huip-
pu-urheiluyksikössä yhdessä lajien 
kanssa, jonka jälkeen HUY:n urheili-
javalinnat menevät komiteoiden hal-
litusten vahvistettaviksi, taustoittaa 
Suomen paralympiajoukkueen johtaja 
Kimmo Mustonen..Amanda Kotajalla ja Suomen muilla parayleisurheiluhuipuilla on mahdollisuus var-

mistaa paikka Tokion paralympialaisiin sijoittumalla lajissaan kahden parhaan jouk-
koon marraskuussa Dubain MM-kilpailuissa.
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Mitali huipensi 
positiivisen 

kisakokemuksen
MM-hopea 4x100 metrin viestijuoksusta Suomen ennätysajalla

kruunasi 15-vuotiaan turkulaisen Alina Nyholmin elämän ensimmäiset 
elinsiirron saaneiden arvokilpailut Englannin Newcastlessa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: PINJA EKSTRÖMIN KOTIALBUMI

Suomen ennätyksen 
juossut viestinelikko 
Alina Nyholm, Pinja 
Ekström, Tuija Helander 
ja Johanna Kankaanpää.

Huipulla
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M
aksansiirron kolme vuotta sitten saanut Ny-
holm juoksi avausosuuden viestissä, jossa 
muista osuuksista vastasivat Pinja Ekström, 
Tuija Helander ja Johanna Kankaanpää. 
Uusi elinsiirron saaneiden Suomen ennätys 

kirjataan nyt aikaan 57,67. Iso-Britannian voittamassa vies-
tissä Suomi jätti taaksensa mm. Yhdysvaltojen joukkueen.

– Viesti meni mielestäni tosi hyvin. Minun ja Pinjan vaih-
to onnistui, vaikka se oli ensimmäinen kerta, kun juoksin 
avausosuuden. Yleensä olen ollut viesteissä ankkurina, to-
tesi Nyholm, joka treenaa yleisurheilua kolmesti viikossa 
Turun Weikkojen harjoituksissa.

Elinsiirron saaneiden arvokilpailuissa urheilijat jaetaan 
ikäsarjoihin, mutta viesteissä ja joukkuelajeissa kilpaillaan 
samassa sarjassa. Suomen viestijoukkueessa ikähaitari oli-
kin melko suuri, kun teini-ikäisen Nyholmin joukkuekave-
rina juoksi 400 metrin aitajuoksun Suomen ennätyksen 
vuonna 1987 tehnyt Tuija Helander, 58.

Suomen joukkueet viime vuosien elinsiirron saaneiden 
arvokilpailuissa ovat koostuneet aikuisurheilijoista, mutta 
Newcastleen lähti mukaan myös nuoria: Nyholm ja 9-vuoti-
as tervajokelainen Jade Kangasniemi.

– Tämä oli hieno kokemus. Sain tosi paljon erilaista näke-
mystä siitä, millaista elinsiirtourheilu on, Nyholm sanoi ja ker-
toi keskustelleensa vanhempiensa kanssa jo vuoden 2020 
Dublinin EM-kilpailuista ja 2021 Houstonin MM-kilpailuista.

Pituushypyssä Nyholm oli neljäs 15–17-vuotiaiden sarjas-
sa jääden neljän sentin päähän pronssimitalista. Pallonhei-
tossa ja 100 metrillä hän oli viides. Uintikilpailut jäivät vä-
liin, koska kipsi Nyholmin murtuneesta sormesta poistettiin 
vasta kisojen aikana.

Nyholm on ollut hyvin urheilullinen nuori niin ennen 
maksansiirtoa kuin sen jälkeenkin. Yleisurheilun lisäksi hän 
ui 1–2 kertaa viikossa ja pelaa jalkapalloa Turun Nappulalii-
gassa Diamonds-joukkueessa. Yksi Newcastlen matkan ko-
hokohdista olikin käynti paikallisen Valioliiga-seura New-
castle Unitedin kotistadionilla St. James’ Parkilla.

Suomi osallistui myös elinsiirron saaneiden MM-kilpai-
lujen jalkapalloturnaukseen. Otteluista tuli selvät tappiot, 
mutta pelaaminen oli Nyholmin mielestä joka tapauksessa 
kivaa, mikä on luonnollisesti tärkeintä.

Suomen 36 urheilijan joukkue saavutti Newcastlen MM-
kilpailuista 39 mitalia. Suomalaisurheilijoita osallistui pe-
tankkiin, lentopalloon, maantiejuoksuun, dartsiin, yleisur-
heiluun, uintiin, keilailuun, pöytätennikseen, jalkapalloon, 
sulkapalloon ja golfiin.

Vuonna 2020 elinsiirron saaneiden talvilajien MM-kil-
pailut järjestetään Kanadan Banffissa 23.–28. helmikuuta. 
Sydän- ja keuhkosiirron saaneiden EM-kilpailut käydään 
Espanjan Vitoria-Gasteizissa 8.–12. kesäkuuta. Yleiset elin-
siirron saaneiden EM-kilpailut ovat ohjelmassa Irlannin 
Dublinissa 9.–16. elokuuta..

Kultaa (12)
• Joni Saarinen, Vantaa – Keilailun singlekilpailu, 30–39-v
• Joni Saarinen, Vantaa/Ulla Saarinen, Vantaa 
 – Keilailun sekaparikilpailu
• Kari Kangasniemi, Tervajoki 
 – 50 m vapaauinti, elinluovuttajien sarja
• Jorma Savolainen, Lahti  
 – Pöytätenniksen kaksinpeli, 70–79-v
• Johanna Kankaanpää, Tampere – 100 m juoksu, 40–49-v
• Tuija Helander, Eura – 100 m juoksu, 50–59-v
• Tuija Helander, Eura – Korkeushyppy, 50–59-v
• Teijo Hietanen, Tampere – Kuulantyöntö, 50–59-v
• Esko Sohlo, Espoo – 5000 m kävely, 70–79-v
• Tuija Helander, Eura – 200 m juoksu, 50–59-v
• Johanna Kankaanpää, Tampere – 200 m juoksu, 40–49-v
• Johanna Kankaanpää, Tampere – Pituushyppy, 40–49-v

Hopeaa (15)
• Esko Sohlo, Espoo 
 – Petankin henkilökohtainen kilpailu, 70–79-v
• Tarja Savolainen, Joensuu/Petri Rapeli, Nurmijärvi 
 – Keilailun sekaparikilpailu
• Veijo Uotinen, Helsinki – 100 m selkäuinti, 70–79-v
• Risto Aholainen, Espoo  
 – Dartsin henkilökohtainen kilpailu, 30–39-v
• Tapio Aikio, Oulainen 
 – Dartsin henkilökohtainen kilpailu, 60–69-v
• Pinja Ekström, Lahti – 100 m juoksu, 30–39-v

• Pinja Ekström, Lahti – 400 m juoksu, 30–39-v
• Alina Nyholm, Pinja Ekström, Tuija Helander,
  Johanna Kankaanpää – 4x100 m viestijuoksu
• Kari Kangasniemi, Tervajoki 
 – Pallonheitto, elinluovuttajien sarja
• Tomi Palovaara, Tampere – 800 m juoksu, 30–39-v
• Jade Kangasniemi, Tervajoki – Pallonheitto, 9–11-v
• Jarmo Leväinen, Vantaa – Keihäänheitto, 50–59-v
• Tuija Helander, Eura – Pallonheitto, 50–59-v
• Pinja Ekström, Lahti – 200 m juoksu, 30–39-v
• Armi Sundström, Vihti – Pituushyppy, 60–69-v

Pronssia (12)
• Petri Rapeli, Nurmijärvi  
 – Keilailun singlekilpailu, 40–49-v
• Ulla Saarinen, Vantaa – Keilailun singlekilpailu, 60–69-v
• Petri Rapeli, Nurmijärvi/Tero Suominen, Lahti 
 – Keilailun parikilpailu, 30–49-v
• Veijo Uotinen, Helsinki – 50 m selkäuinti, 70–79-v
• Tarja Savolainen, Joensuu 
 – Dartsin henkilökohtainen kilpailu, 50–59-v
• Armi Sundström, Vihti – 100 m juoksu, 70–79-v
• Jaana Soppi, Helsinki – Kiekonheitto, 50–59-v
• Jarmo Leväinen, Vantaa – Pallonheitto, 50–59-v
• Reijo Hilli, Lappajärvi – Pallonheitto, 60–69-v
• Reijo Hilli, Lappajärvi – Korkeushyppy, 60–69-v
• Tomi Palovaara, Tampere – Keihäänheitto, 30–39-v
• Jaana Soppi, Helsinki – Pallonheitto, 50–59-v

Info
Suomen mitalit
Suomi saavutti 39 mitalia Englannin Newcastlessa 17.–24.8. järjestetyissä elinsiirron saaneiden MM-kilpailuissa.

Huipulla
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Huipulla

Espoolainen Bea Westerstråhle oli pöy-
tätennisturnauksen ainoa suomalais-
pelaaja. Hän sijoittui naisten kaksin-
pelissä kuudenneksi. Monipuolinen Bea 
on kilpaillut kansainvälisellä tasolla 
myös alppihiihdossa ja purjehduksessa.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Kymmenen mitalin kotikisat
Suomi isännöi down-urheilijoiden yleisurheilun ja pöytätenniksen EM-kilpailuja 
heinäkuussa Tampereella. Kotikaupungissaan kilpaillut Eliel Nikkola johti 
isäntämaan yhdeksän urheilijan joukkueen kovaan vauhtiin. Suomi saavutti 
seitsemän kultaa, kaksi hopeaa ja yhden pronssin.

Eliel Nikkola teki kotikaupungissaan down-urheilijoiden 3-ottelun (100m, pituus, kuula) uuden maailmanennätyksen 2407 pistettä. 
3-ottelun lisäksi hän voitti kultaa pituushypystä.

Peräseinäjokelainen Veeti Mustalahti 
voitti Tampereella keihäänheiton 
EM-kultaa ja paranteli vielä muutamaa 
viikkoa myöhemmin SM-kilpailuissa 
omissa nimissään ollutta keihään 
maailmanennätystä lukemiin 32,99.

Iittiläinen Jani Töyrylä hallitsi 
Mosaic-luokan yleisurheilukilpailuja. 
Jani voitti kultaa 3-ottelusta, 
100 metriltä, kiekosta ja keihäästä.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Suomi isännöi sähköpyörätuolisalibandyn Euroopan mes-
taruuskilpailuja 1.–8. kesäkuuta 2020 Lahden Liikuntakes-
kus Pajulahdessa. Turnauksen ottelut pelataan 3.–7.6. Pa-
julahti-hallissa.

Turnauksessa on mukana Euroopan kahdeksan parasta 
sähköpyörätuolisalibandymaata. Tanska, Hollanti, Sveitsi, 
Saksa, Italia, Belgia ja Suomi ovat jo varmistaneet paikkansa 
kisoissa. Viimeisen paikan ratkovat Tšekki, Slovenia ja Espan-
ja lokakuussa Prahassa pelattavassa karsintaturnauksessa.

Vuoden 2020 EM-kilpailut ovat kolmannet Suomessa jär-
jestettävät sähköpyörätuolisalibandyn arvokilpailut. La-
jin historian ensimmäiset MM-kilpailut käytiin Helsingissä 
vuonna 2004. Isäntämaa sijoittui viidenneksi. Vuonna 2012 
EM-kilpailut pelattiin Pajulahdessa ja Suomi ylsi pronssille.

Suomi on saavuttanut lajin historian aikana kolme prons-
simitalia: vuoden 2012 EM-kilpailujen lisäksi 2010 ja 2014 
MM-kilpailuista. Vuoden 2016 EM-kilpailuissa Suomi jäi seit-
semänneksi eikä selviytynyt vuoden 2018 MM-kilpailuihin.

– Vaikka Suomi ei ole ollut viime vuosina ihan kärkikahi-

Ella-Riikka Isometsä vuoden 2012 Pajulahden EM-kilpailujen 
ottelussa Saksaa vastaan.

noissa, niin joukkue on tehnyt kärsivällisesti uutta nousua 
kohti huippua. Lajin kärki on hyvin tasainen ja kotikentällä 
Suomi varmasti pystyy pelaamaan mitaleista, toteaa EM-kil-
pailujen pääsihteeri Timo Pelkonen Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU:sta.

Liisa Lilja palasi paratriathlonin arvokilpailumitalistiksi 
kahden vuoden tauon jälkeen voitettuaan hopeaa PTS2-
luokassa Espanjan Valenciassa syyskuussa käydyissä EM-
kilpailuissa. Paria viikkoa aiemmin Sveitsissä käydyissä 
MM-kilpailuissa Lilja oli viides.

Parapyöräilyn MM-kilpailuissa Hollannin Emmenissä ni-
valalainen Teppo Polvi katkaisi puolestaan neljän vuoden 
mittaisen arvokisamitalittoman putkensa voitettuaan käsi-

Sähköpyörätuolisalibandyn EM-kilpailut Pajulahdessa
kesällä 2020

Taitoluistelun kansainvälisen Finlandia Trophy -kilpailun 
yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa kansainväli-
nen Special Olympics -taitoluistelukilpailu perjantaina 11. 
lokakuuta klo 11.45 alkaen Espoon Metro Areenalla. Fin-
landia Trophy on ainoa taitoluistelukilpailu kansainvälisen 
taitoluisteluliiton ISU:n kalenterissa, jossa Special Olympics 
-sarja on mukana.

Mukana on 19 urheilijaa Suomesta, Unkarista, Islannis-
ta, Venäjältä, Tanskasta, Tšekistä, Itävallasta ja Slovakiasta. 
Suomalaisluistelijat ovat Ville-Matias Putila ja Elina Salmi-
nen Tampereen Varala-Tiimistä sekä Vilja Tamminen ja Viivi 
Väistö Vihdin Taitoluistelijoista. 

Kilpailujen yhteydessä koulutetaan myös vuoden 2021 
Ruotsin Special Olympics -talvimaailmankisojen tuomareita.

Lisätiedot ja pääsyliput: www.finlandiatrophy.com/fi
Elina Salminen vuoden 2017 Special Olympics -talvimaailmanki-
soissa Itävallan Grazissa.

Mitaleita triathlonista, pyöräilystä ja yleisurheilusta
pyöräilyn H1-luokan maantieajon pronssia

Ilmajoen Kisailijoiden Iida Lounela voitti parayleisurhei-
lun nuorten MM-kilpailuissa kultaa alle 17-vuotiaiden sar-
jan pituushypystä ja 400 metriltä sekä hopeaa 200 metril-
tä. Pudasjärven Urheilijoiden Sini Paukkeri voitti pronssia 
alle 20-vuotiaiden sarjan 100 ja 200 metrin ratakelaukses-
ta. Helsingin Kisa-Veikkojen Vilma Berg voitti hopeaa alle 
20-vuotiaiden sarjan 800 metrin juoksusta.

Special Olympics -luistelijat Finlandia Trophyssa
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Saatat löytää harrastuksen
hauskaa pitäessäsi

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

S
uomen suurin vammaisurheilun ja -liikunnan 
kokeilutapahtuma Liikuntamaa järjestetään pe-
rinteiseen tapaan 7.–9. marraskuuta Tampe-
reen Messu- ja Urheilukeskuksessa Apuväline 
2019 -messujen yhteydessä.

Koko messukeskuksen E-halli on Liikuntamaata. Hallissa on 
yli 30 toimintapistettä, joissa pääset tutustumaan vammais-
urheilun lajeihin, sovelluksiin ja välineisiin sekä ennen kaik-
kea kokeilemaan niitä itse. Toimintapisteiden vastuuhenkilöt 
osaavat neuvoa reitin harrastuksen pariin, joten Liikuntamaa 
tarjoaa mainion mahdollisuuden löytää itselleen uuden lajin!

Vanhoista tutuista vetonauloista Liikuntamaassa on edel-
leen muun muassa ratsastussimulaattori ja pyöräilyrata, 
jossa pääsee kokeilemaan mm. käsi- ja nojapyöriä. Uutuuk-
sina tämän vuoden Liikuntamaassa ovat esimerkiksi e-ur-
heilu ja urheilukalastus. Luontoliikunta on Liikuntamaan tä-
män vuoden pääteema.

Liikuntamaassa sijaitsee Apuväline 2019 -messujen ohjel-
malava, jossa nähdään kolmen messupäivän aikana muun 
muassa opas- ja avustajakoiria (to klo 13, pe klo 12, la klo 
11.30) ja pyörätuolitanssia (to klo 14, pe klo 14, la klo 13.30), 
jota pääsee myös kokeilemaan perjantaina ja lauantaina 
esityksen jälkeen..
Lisätiedot: www.liikuntamaa.fi ja www.apuvaline.info

Voita liput Liikunta-
maahan ja Apuväline 
2019 -messuille!
Mikä Liikuntamaan toimintapiste kiinnostaa sinua 
etukäteen eniten (toimintapisteet löytyvät seuraa-
valta aukeamalta)? Puuttuuko Liikuntamaan tar-
jonnasta jokin itseäsi kiinnostava laji tai aihe? Kerro 
meille sähköpostitse osoitteeseen lauri.jaakkola@
vammaisurheilu.fi ja osallistut arvontaan, jossa voi 
voittaa vapaaliput Liikuntamaahan ja Apuväline 
2019 -messuille (arvo 12 euroa). Laita sähköpostin 
aiheeksi Liikuntamaa 2019.

Erilainen koulupäivä 
ja Perhepäivä
Liikuntamaassa järjestetään torstaina 7.11. ja per-
jantaina 8.11. Erilainen koulupäivä Tampereen ja lä-
hialueen kouluille. Kouluilla on mahdollisuus varata 
pienluokille ja -ryhmille sekä oppilasryhmille, joissa 
on liikunnassa tukea tarvitsevia oppilaita maksutto-
mia ja opastettuja Liikuntamaa-kokeiluja klo 9.00–
15.00 välisenä aikana. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
sähköisellä lomakkeella: www.liikuntamaa.fi.

Lauantaina 9.11. Liikuntamaassa vietetään Sport-
tiklubin Perhepäivää klo 10.00–16.00. Ohjelmassa 
on urheilijoiden fanitapaamisia, tietoiskuja ja tie-
tysti tutustumista Liikuntamaan tarjontaan. Kaikille 
27.10. mennessä ilmoittautuneille sporttiklubilaisil-
le ja heidän perheilleen tarjotaan paitsi vapaa pääsy 
Liikuntamaahan ja Apuväline-messuille myös mak-
suton lounas. Lisätiedot ja ilmoittautumiset sähköi-
sellä lomakkeella: www.liikuntamaa.fi

Maalipallo on yksi yli 30 toimintapisteestä Liikuntamaassa.

LIIKUNTAMAA
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– Pelituolia ohjataan oman vartalon 
liikkeillä. Liikkeet ovat sellaisia, jot-
ka aktivoivat keskivartaloa. Keskivar-
talon ja syvien tukilihasten aktivointi 
auttaa mm. kehonhallinnassa, sanoo 
eXeriumin toimitusjohtaja Ville Ten-
kanen.

Tamperelaiset kehitysvammaiset hen- 
kilöt pääsivät kokeilemaan GameXR-
pelituoleja Tampereen kaupungin Tai-
deverstas Wärjäämössä kesäkuussa 
pidetyssä ensimmäisessä saavutetta-
vassa e-urheilukilpailussa.

– Pelasimme moottoripyörä-, lento-
kone- ja tunnelipeliä. Parasta oli, kun 
pystyi lantiota liikuttamaan ja myös 
kropalle teki hyvää, toteaa kilpailuun 
osallistunut Isto Ilomäki.

Ilomäki kertoo pelanneensa pienes-
tä pitäen useilla eri pelikonsoleilla ja 
tietokoneella, mutta vartalolla liikutet-
tava pelituoli oli jotain uutta. Ei kuiten-
kaan liian vaikeaa.

– Vaikeustaso on yleensä hankala, 
mutta se antaa ihmiselle haastetta ja 
pelikehitystä, Ilomäki sanoo.

Kehitysvammaisille henkilöille omal-
la liikkeellä ohjailtava pelituoli tarjoaa 
hauskan ja sitä kautta helposti moti-
voivan vaihtoehdon liikunnan harras-
tamiselle. eXeriumissa on havaittu 
pelituolin soveltuvan hyvin myös suh-
teellisen vaikeavammaisille henkilöil-
le, joilla saattaa olla spastisia oireita 
tai joiden käsien toimintakyky on ra-
jallinen.

Vartalolla liikutettavat 
pelituolit kokeiltavissa 
Liikuntamaassa
E-urheilu on vahvasti esillä 7.–9. marraskuuta Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa järjestettävässä Liikuntamaassa. Kokeiltavissa on pelejä, 
joissa tulee pelatessaan harrastaneeksi myös liikuntaa, kiitos tamperelaisen 
eXerium-yrityksen GameXR-pelituolien.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: EXERIUM

– Olemme huomanneet, että siinä 
vaiheessa, kun pelaaja saadaan tuo-
liin paikoilleen ja keskittymään asiaan, 
niin pelaaminen vie kyllä nopeasti mu-
kanaan, Ville Tenkanen toteaa.

GameXR-pelituolit ovat kokeiltavissa 
Apuväline 2019 -messujen yhteydes-
sä järjestettävässä Liikuntamaassa, ja 
perjantaina 8.11. siellä kisataan Spe-
cial eSports SM-lopputurnauksessa. 
Syksyn aikana käydään SM-karsintakil-

Wärjäämöläiset tutustuivat innokkaasti GameXR-pelituoleihin.

pailuja ympäri Suomea ja karsintojen 
parhaat kutsutaan Liikuntamaan SM-
lopputurnaukseen.

– Karsintoihin ja finaaleihin paran-
namme saavutettavuutta edelleen, kun 
mukaan tulee pyörätuolia käyttäville 
oma sarja, johon olemme kehittäneet 
sopivan ohjaimen, Tenkanen sanoo..
Lisätiedot: http://exerium.com ja 
https://www.liikuntamaa.fi



WC 1 2 3 4 5  6

8

9

151618   1719

29

35

O
hjelm

a-areena

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, E-halli
7.-9.11.2019

1 Sokkopingis

Sulkapallo2

3 Pöytätennis

Ratsastus4

5 Sähköpyörätuolisalibandy

6 Sähköpyörätuolijalkapallo

7 Urheilukalastus (Casting)

8 Istumalentopallo

9 Pyörätuolirugby

11 Keilailu

12 Boccia

13 Psykomotoriikka ja 
Sherborne-liikunta

14 Miekkailu

15 Ampumaurheilu

16 Biljardi

19 Maalipallo

21
Special 
Olympics

22 E-urheilu ja 
pelialue

23 Golf

24 Soutu ja melonta

25 SUH

26 Partio

27 Luontoliikunnan
esteettömyys

28 Luonto kaikille

30 Suunnistus

31 Lumilautailu

32 Hiihto

33 Jäälajit

34 Curling

↑↓ ↑↓ 

14

17 Judo

Lisätiedot: www.liikuntamaa.�

18 Taekwondo

14

7

20

20

22

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

12

11

35 Välineet

13

10 Pyörätuolikoripallo

10

29 Metsähallitus

21

20 Paralympia-
komitea



WC 1 2 3 4 5  6

8

9

151618   1719

29

35

O
hjelm

a-areena

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, E-halli
7.-9.11.2019

1 Sokkopingis

Sulkapallo2

3 Pöytätennis

Ratsastus4

5 Sähköpyörätuolisalibandy

6 Sähköpyörätuolijalkapallo

7 Urheilukalastus (Casting)

8 Istumalentopallo

9 Pyörätuolirugby

11 Keilailu

12 Boccia

13 Psykomotoriikka ja 
Sherborne-liikunta

14 Miekkailu

15 Ampumaurheilu

16 Biljardi

19 Maalipallo

21
Special 
Olympics

22 E-urheilu ja 
pelialue

23 Golf

24 Soutu ja melonta

25 SUH

26 Partio

27 Luontoliikunnan
esteettömyys

28 Luonto kaikille

30 Suunnistus

31 Lumilautailu

32 Hiihto

33 Jäälajit

34 Curling

↑↓ ↑↓ 

14

17 Judo

Lisätiedot: www.liikuntamaa.�

18 Taekwondo

14

7

20

20

22

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

12

11

35 Välineet

13

10 Pyörätuolikoripallo

10

29 Metsähallitus

21

20 Paralympia-
komitea



36

Esimerkkejä ja inspiraation aiheita lasten,
nuorten ja perheiden liikunnasta.

Sporttiklubi

Konsta Kähkönen on 
tottunut touhuamaan
Konsta Kähkönen on iloinen toiminnan poika, joka on perheessään 
kasvanut aktiiviseen arkeen. Yhdeksänvuotias kuhmolaispoika hyödyntää 
liikkumisessaan monipuolisesti erilaisia apuvälineitä, ja jos jotain ei ole suoraan 
sopivana löytynyt, on isä Kari sellaisen tuunannut tai rakentanut.

TEKSTI JA KUVAT: HEIDI LEHIKOINEN

E
simerkkejä Kari Kähkösen 
pojalleen tekemistä liikku-
misen apuvälineistä ovat se-
kä hiihto- että luistelukelkat. 
Suoraa mallia tekemiseen ei 

ole ollut, mutta oma mielikuvitus ja me-
tallialan tausta ovat auttaneet.

Kari Kähkönen on rakentanut Konsta-pojalleen hiihtokelkan.

– Ei se (hiihtokelkka) kerralla tullut, 
moneskohan versio olisi. Kun Konsta on 
kasvanut, sitä on muokattu. Toiset suk-
set on nyt menossa. Luistelukelkka on 
vanhasta rollaattorista rakennettu. Aja-
tus on ollut, että Konsta saisi mahdolli-
simman paljon tehdä asioita, eikä se jäisi 

välineistä kiinni, Kari Kähkönen sanoo.
Hiihtokelkassa on yksi tärkeä yksi-

tyiskohta:
– Siinä on ukin perintösukset kiinni, 

Konsta kertoo.
Ne sukset kuulemma luistavat, kun-

han vaan muistaa laittaa luistovoidet-
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Sporttiklubi Sporttiklubi

Kähköset odottavat 
Valtista uusia ideoita

ta. Vaikka Konsta kertoo nauraen, että 
on hiihtokelkalla monesti kaaduttukin, 
raskaaksi hän ei hiihtoa ole kokenut.

– Ei yhtään raskasta. Sama kun hiih-
täisi tavan suksilla.

Hiihtoretket ja muu luonnossa liik-
kuminen ovat Kähkösille mieluista per-
heen yhteistä ajanviettoa, johon Kuhmo 
tarjoaakin erinomaiset mahdollisuudet.

– Hiihtoretki järviladulla, termospul-
lossa mehua tai kaakaota. Ihan parhaita 
päiviä, Kari Kähkönen muistelee viime 
talvena perheen tekemää hiihtoretkeä.

Lumettomana aikana retkikohteek-
si käy vaikka Syväjärvi, jonne Kähköset 
tosin toivovat pyörätuolilla liikkumi-
sen paremmin mahdollistavia leveäm-
piä pitkospuita.

– Jos Hossasta voisi ottaa mallia, että 
olisi jollekin tulentekopaikalle leveäm-
piä pitkospuita, Kari Kähkönen sanoo.

Kalastus on Konstalle mieluisaa, ja 
Kuhmon kalamiehet ovat ottaneet po-
jan ilolla mukaan toimintaansa.

– Tein heidän kanssaan uistimenkin, 
joka tosin taisi jäädä pohjaan, Konsta 
muistelee.

Konsta viilettää vauhdikkaasti pyö-
rätuolillaankin, mutta löytyy häneltä 
vielä räväkämpiäkin kulkupelejä. Lah-
joituksena saadulla ja hieman kunnos-
tetulla sähköpyörätuolilla pääsee näp-
pärästi liikkumaan, mutta mökillä hän 
ajelee mönkijällä. Silläkin liikkuminen 
on taito, joka on kehittynyt. Omatoimi-
suus on monella tavalla tärkeää. 

– Ekalla kerralla en päässyt pitkälle, 
kun olin jo ojassa, Konsta muistelee 

kehittyy kestävyys, mutta harrastuk-
sen anti on sitäkin isompi: 

– Konsta tuskaili pienempänä, että 
hänestä ei ikinä tule uimaria eikä hän 
voi oppia uimaan, kun jalat eivät toi-
mi. Viime keväänä omatoiminen uinti 
löytyi. Ensin kellukkeita pienemmäksi, 
lopulta ne ja räpylätkin pois. Uimatai-
don oppimiseen on vaikuttanut vah-
vasti allasterapia ja terapeutin kan-
nustava asenne. Uimisen oppimisella 
on henkiselle puolelle aika valtava vai-
kutus, kun pitkään treenattu taito ke-
hittyy. Näkee, miten on Konstastakin 
mahtavaa, että hän pystyy tekemään, 
Kari Kähkönen sanoo.

Sinnikkäästi Konsta etenee myös 
kohti uusia tavoitteita. Kun 50 metrin 
merkki oli suoritettu, seuraava tavoite 
oli jo selvillä:

– Sitten kerätään isompi merkki.
Koulussa Konsta on päässyt hyvin mu-

kaan liikuntatunneillakin alusta lähtien. 
– Fysioterapeutti kävi ykkös- ja kak-

kosluokilla Konstan kanssa liikun-
tatunneilla ohjaamassa opettajia, 
avustajia ja muita lapsia. Hän kävi ker-
tomassa, mitä voidaan tehdä. Hyvin 
on päästy soveltamalla mukaan te-
kemään. Nyt Konstan siirryttyä kol-
mosluokalle vaihtui luokka, opettaja 
ja avustaja. Koululiikunnassa on hyvä 
pöhinä päällä, Kari Kähkönen sanoo.

Koululla on myös ollut soveltavan lii-
kunnan kerho. Hyvä on pöhinä myös 
Konstan mielestä, sillä kun häneltä ky-
syy koululiikunnan kivoista jutuista, 
vastaus tulee heti:

– Kaikki on kivaa! Kaikkea olen ko-
keillut..

nauraen.
Monessa touhussa on mukana myös 

pikkuveli Kaarle.
–  Onhan pojilla meno välillä raisua. 

Aktivointia ei kropalle samalla lailla tu-
lisi, jos ei olisi pikkuveljeä, Kari Kähkö-
nen sanoo hymyillen.

Kaksikolle mukavaa tekemistä tarjo-
aa myös Tuupalan koulun lähiliikun-
tapaikka monenlaisine tekemisineen, 
joista Konstan suosikki on volttikone.

– Mennään rummun sisään, ja itse 
pyörit sitten voltteina rummun sisäs-
sä, Konsta kuvailee.

Mieluisimmaksi harrastukseksi on 
noussut uinti, jossa hän suoritti haas-
tattelupäivänä 50 metrin uintimerkin. 
Mukavan tekemisen lisäksi uinnissa 

Uimaan oppiminen oli merkittävä saavutus Konstan elämässä. 

Konsta Kähkönen on mukana myös 
tämän syksyn Valtti-ohjelmassa, 
joka ei haastatteluhetkellä ollut vie-
lä käynnistynyt. Kähköset odottavat 
lajikokeiluja innolla.

– Jospa Valtin kautta löytyisi vink-
kejä, jos haluaisi jotain spesiaalim-
paa ruveta kokeilemaan. Odotam-
me, että joku ulkopuolinen ihminen 
osaisi heittää villin ajatuksen, että 

oletteko tämmöistä ajatelleet tai 
kokeilleet. Itse tykkään olla vähän 
kaavanrikkoja, Kari Kähkönen sa-
noi.

Kähköset osallistuisivat mielellään 
myös muualla Suomessa oleviin 
vammaisurheilun lasten ja nuorten 
tapahtumiin, mutta pidemmän mat-
kan päähän lähtemisessä on nykyti-
lanteessa oma haasteensa.
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Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

TEKSTI: SOILE HONKALA, ANTTI TULASALO
KUVAT: SUSANNA TERO, TOPI YLÄ-MONONEN

K
alastaminen on yksi suo-
malaisten suosituimmista 
harrastuksista. Syksyisenä 
vapaapäivänä on mukavaa 
lähteä rantakalliolle kalas-

telemaan koko perheen kesken. Vai-
keasti vammaisille lapselle tai aikuiselle 
on olemassa ratkaisuja, jotka mahdollis-
tavat kalastuksen vammasta riippumat-
ta ja tekevät kalastusretkestä mukavam-
man ja helpomman. Esittelemme tässä 
muutaman idean.

ADA Lap -pöytä ja 
-lisävarusteteline
ADA Lap -pöytä ja -lisävarusteteline 
vapapidikkeellä mahdollistaa itsenäisen 
onkimisen. Teline kannattelee vavan 
painon ja helpottaa näin kalastusta. 

ADA Lap -järjestelmä asennetaan 
työntämällä se istuintyynyn alle. Kiin-
nitykseen ei tarvita ruuveja tai mutte-
reita. Telineeseen on saatavilla erilai-
sia lisävarusteita kuten edellä mainittu 
vapateline tai esimerkiksi kamerateli-
ne. Teline on säädettävissä sopivaksi 
eri kokoisille käyttäjille. 

Vinkkejä syksyn kalaretkelle
ADA Lap -pöytä- ja lisävarusteteli-

nettä maahantuo Movetta Oy. 

Scallop-istuin istumiseen 
rantakalliolla tai laiturilla 
Lapsi, joka tarvitsee vain hieman lisä-
tukea lattialla tai tuolissa istumiseen, 
voi saada asennon tukemiseen apua 
esimerkiksi selälle tukea antavasta, 
pehmeästä Scallop-istuimesta. 

Istuimesta on saatavilla kaksi eri ko-
koa. Isommassa koossa on lantiovyö 
ja pienemmästä koosta löytyy lantio-
vyön lisäksi haaravyö. Istuin on kevyt 
ja pehmeä, joten se on helppo kuljet-
taa mukana ja saada mahtumaan au-
toon tai veneeseen. 

Scallop-istuinta maahantuo Algol 
Trehab Oy.

Ongenkoho Kalavahti 
Kalavahti on suomalainen, kalastajaa 
helpottava innovaatio. Se alkaa piipittä-
mään, kun kala tarttuu koukkuun. Laite 
toimii paristoilla. Kalavahdista hyötyvät 
erityisen hyvin ihmiset, joilla on haastei-
ta hahmottamisen ja näkemisen kanssa.

Ongenkoho Kalavahtia myy Aviris 
-apuvälinemyymälä

Irtokahva.

Info
Tiesitkö tämän 
kalastuksesta?
Kalastitpa sitten kesämökin laitu-
rilta tai veneestä käsin, ovat sään-
nöt selkeät. Onkiminen ja pilk-
kiminen ovat jokaiselle ihmisille 
kuuluvia yleiskalastusoikeuksia, 
eikä niihin tarvita lupaa. Täysi-ikäi-
sen viehekalastavan tulee hank-
kia lupa, joka koskee yhtä vapaa. 
Muihin kalastustapoihin tarvitaan 
kalanhoitomaksun lisäksi aina ka-
laveden omistajan lupa. Lisätieto-
ja: Metsähallitus / Eräluvat.fi

Scallop-istuin. ADA Lap.

Irtokahvat
Jos otteen pitäminen tai ottaminen va-
vasta on hankalaa, irtokahvat saatta-
vat helpottaa tarttumista onkivapaan. 
Irtokahvoja voi käyttää esimerkiksi on-
keen, virveliin tai pilkkiin.

 Useat apuvälinealan yritykset myy-
vät irtokahvoja.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

TEKSTI: PARALYMPIAKOMITEAN TIEDOTUS 
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Suomi isännöi nuorten paraurheilijoiden European Para 
Youth Games -kilpailutapahtumaa kesäkuun lopussa Lah-
den Liikuntakeskus Pajulahdessa. Kilpailuihin osallistui lä-
hes 400 nuorta paraurheilijaa 27 maasta. He kilpailivat 
kahdeksassa lajissa: uinnissa, yleisurheilussa, pöytätennik-
sessä, pyörätuolikoripallossa, bocciassa, maalipallossa, ju-
dossa ja näytöslajina mukana olleessa sokkopingiksessä.

Suomalaisurheilijoista mitaleita rohmusivat muun muassa 
näkövammainen yleisurheilija Iida Lounela (3 kultaa) ja kehi-
tysvammainen uimari Nader Khalili (1 kulta, 3 hopeaa). Nä-
kövammainen judoka Jyri Koukkari vei nimiinsä alle 61-kilois-
ten sarjan ja Solina Rosti nappasi kultaa sokkopingiksestä.

Kaikkiaan Suomi saavutti kisoista 19 mitalia (8 kultaa, 6 
hopeaa, 5 pronssia) ja oli mitalitilaston neljäs suurten eu-
rooppalaismaiden Saksan, Italian ja Ranskan perässä.

– Muutama vahva eurooppalainen paralympiamaa, ku-
ten Iso-Britannia ja Hollanti, oli mukana kilpailuissa vain 
pienillä joukkueilla, mutta silti voidaan todeta, että Suomel-
la on lupaavia nuoria urheilijoita useassa eri lajissa. Nyt on 
tärkeää saada urheilijoiden päivittäisharjoittelu ja arki suju-
vaksi, jotta kehitys jatkuu hyvänä, Suomen joukkueenjohta-

Iida Lounela (keskellä) voitti kultaa alle 17-vuotiaiden tyttöjen 
T13-luokan 100 metriltä. Vasemmalla hopeamitalisti Marghe-
rita Paciolla Italiasta ja oikealla pronssimitalisti Gwenaig Le 
Vourc’h Ranskasta.

Junior Games -syyskisat käydään perinteiseen tapaan Jy-
väskylän Hipposhallissa keskiviikkona 27. marraskuuta 
2019. Kisat on suunnattu kaikille vammaisille ja erityistä tu-
kea tarvitseville lapsille ja nuorille.

Kisoihin osallistuu koulujen joukkueita, yksittäisiä kou-
luluokkia ja -ryhmiä sekä yksittäisiä normaaliopetuksessa 
mukana olevia erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Lajeina 
kisoissa ovat yleisurheilun kolmiottelu, sukkulaviesti ja sok-
kopingis. 

Kolmiottelussa lajeja on sovellettu siten, että kaikille löy-
tyy sopivia lajeja. Kolmiottelun lajeja voi suorittaa pitkin ki-
sapäivää omaan tahtiin ja missä järjestyksessä haluaa. Sok-

Junior Games -syyskisat 
Jyväskylässä 27.11.

Nuorten paralympiakisat keräsi 
lähes 400 urheilijaa Pajulahteen

ja Katja Saarinen totesi.
European Para Youth Games -talvikisat järjestetään ensi 

vuonna Puolassa ensimmäistä kertaa ja kesäkisat ovat vuo-
rossa jälleen kahden vuoden päästä.

kopingiksessä ja sukkulaviestissä on erillinen aikataulu.
Osallistujat voivat valita osallistuvatko kilpa- vai harraste-

sarjaan. Kilpasarjassa jaetaan palkinnot mitalisteille kilpailu-
luokittain. Harrastesarjassa 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 alkuiltapäivästä.

Ilmoittautumiset sähköisellä ilmoittautumislomakkeel-
la osoitteessa www.vammaisurheilu.fi

Lisätiedot: VAU, Nina Peltonen, 
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi, puh. 050 400 1532.
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– Suomessa on lähdetty siitä, että ra-
kennetaan viimeisen päälle esteetön 
lyhyt reitti jonnekin ja se saa riittää. Kun 
pitäisi lähteä siitä, että kootaan palve-
lukokonaisuuksia, joissa majoitus, ruo-
kailut ja oheistoiminnot tukevat sitä, 

Maisemakuvausta tauolla. Kuvassa Tapio Loikkasella pyörätuoli, jossa on nokkapyörä.  

Paljon opittavaa 
Espanjasta

Luonto kaikille -hankkeen projektipäällikkö Petri Rissanen painottaa,
että Suomeen tarvitaan ajatusmaailman muutos esteettömään ja 

saavutettavaan luontomatkailuun liittyen.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LIISA KAJALA

että ihmiset haluavat matkustaa koh-
teeseen kauempaakin ja viihtyvät siel-
lä niin hyvin, että haluavat viettää siellä 
pidemmän aikaa, Rissanen sanoo.

Luonto kaikille on Lahden ammat-
tikorkeakoulun, Suomen Vammaisur-

heilu ja -liikunta VAU:n sekä Metsähalli-
tuksen Luontopalvelujen yhteishanke, 
jossa kehitetään ennen kaikkea luon-
tomatkailupalveluita yhteistyössä alan 
yrittäjien kanssa.

Hankkeeseen liittyen Rissanen, VAU:n 

Sporttiklubi
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markkinointipäällikkö Teemu Lakka-
suo, pyörätuolia käyttävä Tapio Loik-
kanen sekä Metsähallituksen Liisa 
Kajala ja Jukka Salovaara tekivät Ahos-
apurahan turvin opintomatkan Espan-
jaan, jossa – kiitos turismin – esteettö-
mät luontomatkailupalvelut ovat aimo 
harppauksen Suomen vastaavia edellä.

Viisikko pystyi varaamaan etukäteen 
netistä pyörät – mukaan lukien käsipyö-
rän Loikkaselle – 36 kilometrin esteet-
tömälle pyöräreitille (Via Verde de la 
Sierra), ruokailut matkan varrelle sekä 
kuljetuksen maalista takaisin lähtöpaik-
kaan niin retkeilijöille kuin välineillekin. 
Ja kaikki yhden luukun periaatteella Ac-
cessible Madrid -toimiston kautta.

– Tällaisen onnistuminen vaatii vah-
vaa alueellista yhteistyötä kuntien, jär-
jestöjen ja yksityisten toimijoiden, ku-
ten taksifirmojen ja ruokailupaikkojen 
välillä. Ja se puolestaan vaatii kaikkien 
tahojen tahtotilaa ja uskoa siihen, että 
tämä on kannattavaa, Rissanen toteaa.

Suomessakin toki luontomatkailun 
piirissä tehdään yhteistyötä ja on ra-
kennettu palvelukonsepteja. Esteet-
tömyys- ja saavutettavuusasioita ei 
ole kuitenkaan juuri näissä huomioi-
tu, mikä rajaa merkittävästi palvelui-
den käyttäjäryhmää. Esteettömyys 
kun ei ole vain vammaisten henkilöi-
den, vaan myös muun muassa ikään-
tyneiden ja lapsiperheiden etu.

Accessible Madrid myy myös ulko-
maille suuntautuvia esteettömiä mat-
koja ja ilmaisi kiinnostuksensa myös 
Suomeen suuntautuvien matkojen otta-

misesta valikoimiinsa, jos vain toimivia 
palvelukokonaisuuksia saadaan tarjolle.

Luonto kaikille -hankkeessa keskity-
tään juuri palvelukokonaisuuksiin yh-
teistyössä kohderyhmien ja alan yrit-
täjien kanssa. Kesän ja syksyn aikana 
on järjestetty kahdeksan pilottia, joissa 
eräoppaat ja luontomatkailualan yri-
tykset ovat – usein ensimmäistä kertaa 
– järjestäneet toimintaa erilaisille vam-
maisista ja tukea tarvitsevista henki-
löistä koostuville ryhmille. Keväällä jär-
jestetään vielä pari lisäpilottia.

Petri Rissanen kertoo alan yrittäjien 
oppineen valtavasti jo parin päivän ai-
kana järjestäessään retkeily-, kalastus- 
ja luontoelämystoimintaa esimerkiksi 
näkövammaisille, selkäydinvammai-
sille, amputoiduille tai perheille, joissa 
on vaikeavammainen lapsi.

– Pilottien aikana on saanut huoma-
ta, että hyvä palvelu on useimmiten 
parempaa esteettömyyttä kuin vähän 
sinne päin tehty rakennettu esteettö-
myys, Rissanen sanoo.

Piloteista tehdään hanketyönteki-
jä Anemone Aaltosen johdolla tuo-
tekortit, joissa avataan melko yksi-
tyiskohtaisesti, miten esimerkiksi 
vaikeavammaisten lasten perheil-
le järjestetään kalastuspainotteinen 
luontoviikonloppu. Ensimmäinen tuo-
tekortti kesäkuun alun näkövammais-
ten nuorten retkeilypilotista valmistuu 
syksyn aikana ja julkaistaan Luonto 
kaikille -hankkeen sivuilla: www.vam-
maisurheilu.fi/luonto-kaikille

– Tavoite on, että jatkossa yksittäi-
set vammaiset henkilöt, perheet tai 
paikallisyhdistykset voisivat itse päät-
tää milloin lähtevät retkeilemään tai 
kalastusreissulle, eikä aina tarvitsi-
si odottaa jotain järjestön tai jonkun 
muun tahon erikseen järjestämää ta-
pahtumaa, Rissanen toteaa.

– Se vaatii tietysti sitä, että tieto es-
teettömistä ja saavutettavista palveluis-
ta pitää olla saatavilla helposti yhdes-
tä paikasta. Se on vielä ratkaisematta, 
mikä tuo paikka on, hän jatkaa..

Info
Luonto kaikille -hanke

Lisätietoja Luonto kaikille -hankkeesta ja sen piloteista saa osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi/luonto-kaikille ja projektipäällikkö 
Petri Rissaselta, puh. 050 555 0345, petri.rissanen@vammaisurheilu.fi

Tapio Loikkanen, Teemu Lakkasuo, Petri Rissanen ja Jukka Salovaara 
Via Verde de la Sierralla.

 “ Tavoite on, 
että jatkossa 

yksittäiset vammaiset 
henkilöt, perheet tai 
paikallisyhdistykset 
voisivat itse päättää 

milloin lähtevät 
retkeilemään tai 

kalastusreissulle.”
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Esteetön katsaus 
Suomen luonnon 
moniin puoliin
Luonto kaikille -hankkeessa kehitetään luontomatkailupalvelujen 
esteettömyyttä ja saavutettavuutta yhteistyössä kohderyhmien ja alan 
yrittäjien kanssa. Kesän ja alkusyksyn aikana järjestettiin kahdeksan 
pilottitapahtumaa, joissa kanta- ja päijäthämäläiset luontomatkailualan toimijat 
järjestivät erityisryhmille retkeily-, kalastus- ja luontoelämystoimintaa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: ANEMONE AALTONEN

Kalastamisen lisäksi pilotin osallistujat pääsivät tutustumaan myös ravustukseen.

Sporttiklubi
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Y
hdessä piloteista Kehitysvammaisten Tukiliiton 
Malike-toiminta sekä kalastus- ja majoituspal-
veluita tarjoava Rysä Oy järjestivät yhteistyössä 
kalastuspainotteisen viikonlopun Päijänteellä 
vaikeavammaisille lapsille ja heidän perheilleen.

Reissuun lähdettiin Asikkalan kuvankauniilta Pulkkilan-
harjulta ja suunnattiin kohti Kelventeen saarta. Matkaan 
lähti kaksi kalastuslauttaa ja kaksi muuta venettä. Osa ryh-
mästä meni suoraan Kelventeelle aloittamaan telttojen 
pystyttämisen, osa jäi alkuun kalastamaan.

– Suomen luonto näytti viikonlopun aikana monet puo-
lensa. Ison osan ajasta aurinko paistoi ja kalaa tuli, mutta 
juuri kun illalla ehdittiin iltapalan jälkeen telttoihin, alkoi tosi 
kova ukkonen ja vettä tuli niin paljon kuin sitä nyt voi kuvi-
tella tulevan. Silti koko aikana ei kuulunut pienintäkään vali-
tusta ja kaikki meni hienosti. Tämä oli kyllä hieno ja innokas 
porukka, Rysä Oy:n toimitusjohtaja Kari Nenonen kertoi.

Ukkosyön jälkeen kalastettiin vielä lisää ja perheet pääsi-
vät liikkumaan luontoon Malikkeen maastoon suunniteltu-
jen toimintavälineiden avulla.

– Sain huomata, että apuvälineiden ja avustajien tuella on 
tarjolla hyvät mahdollisuudet vaikeavammaisillekin henkilöil-
le liikkua melko hankalassakin maastossa, Nenonen totesi.

Ruokailun jälkeen ryhmä palasi veneillä takaisin Pulkki-
lanharjulle, josta siirryttiin harjun itäpuolelle Salonsaareen, 
jossa sijaitsevat Rysä Oy:n majoitustilat. Nenonen hankki 
15 vuotta sitten kalastustarvikeyritys Rapalan henkilöstön 

entisen virkistyspaikan yrityksensä käyttöön.
Vuonna 1980 valmistunut virkistyspaikka on kokenut 

Rysä Oy:n omistuksessa kasvojenkohotuksen ja iso osa ma-
joituskapasiteetista on jo varsin esteetöntä. Silti monet pi-
lotin osallistujista halusivat edellisyön tapaan viettää yönsä 
teltassa, kun kerran retkeilyn makuun oli päästy.

Kalastusta jatkettiin myös Salonsaaren ympäristössä.
– Sitä sai ihmetellä useasti, että miten mahtava asenne ja 

kova kalastusinnokkuus tällä porukalla oli. Paras kokemus 
itselleni oli, kun sai nähdä, miten aidosti iloisia kaikki olivat, 
kun joku sai kalan. Oli tosi kivaa olla kalassa heidän kans-
saan, Nenonen sanoi.

Yrittäjän näkökulmasta Nenonen oli positiivisesti yllätty-
nyt myös siitä, miten pienellä vaivalla asiat saatiin onnistu-
maan, vaikka kyseessä oli ryhmä, jossa mukana oli vaikea-
vammaisia henkilöitä.

– En ollut aiemmin toiminut tämänkaltaisten ryhmien 
kanssa. Olimme vähän rakentaneet ennakkoon ramppeja, 
ja mitään isompia ongelmia ei esteettömyyden kannalta il-
mennyt, Nenonen sanoi. 

– Toki tällaisen ryhmän mukana kulkee myös aika iso 
määrä tavaraa. Kelventeelle sai tehdä viisi tai kuusi edes-
takaista matkaa, jotta saatiin kaikki kamat paikalle. Siinä 
mielessä ehkä päiväretki saareen voisi olla yön yli -matkaa 
toimivampi vaihtoehto. Silloin pääsisi keskittymään enem-
män itse asiaan ja nauttimaan Päijänteen parhaista puolis-
ta, kun logistiikan puolelta säästyy aikaa, hän pohti..

Päijänteen maisemia Kelventeen saarelta käsin.
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K
anta-Hämeessä sijaitse-
va pieni, 6000 asukkaan 
Tammelan kunta on sii-
tä poikkeuksellinen, että 
sen alueella sijaitsee kaksi 

kansallispuistoa: Liesjärvi ja Torronsuo. 
Kunnanjohtaja Kalle Larsson uskoo, 
että Tammela voi toimia 2020-luvun 
luontomatkailun suunnannäyttäjänä.

– Hossan kansallispuisto (Kainuus-
sa ja Pohjois-Pohjanmaalla) on profi-
loitunut esteettömillä reiteillään. Ja se 
on minusta hienoa, mutta kyllä meil-
lä ruuhka-Suomessakin tulisi olla tällai-
sia mahdollisuuksia. Täällä Tammelassa 
meillä on aivan metropolialueen välit-
tömässä läheisyydessä kaksi kansallis-
puistoa, joita nyt kehitetään vahvasti es-
teettömään suuntaan, Larsson sanoo.

Toki esteettömiä reittejä on ympäri 
Suomea, mutta ne ovat pituuksiltaan 
lyhyitä eikä niiden yhteydessä useim-
miten ole juuri muita luontomatkailun 
palveluita. Ne eivät toisin sanoen hou-
kuttele saapumaan pidemmän mat-
kan päästä ja viipymään kauaa.

Tammelassa on Larssonin mukaan 
nyt ”tuhannen taalan paikka” saada tä-
hän ongelmaan parannusta, sillä Kan-
ta- ja Päijät-Hämeen luontomatkailun 
kärkikohteiden ja reitistöjen kehittä-
miseen myönnettiin mittava lisärahoi-
tus, josta Tammelan alueen kansal-
lispuistoille on luvassa lähes puolen 
miljoonan euron budjetti.

– Nyt meillä on kerrankin mahdolli-
suus miettiä ja visioida, mitä oikeasti 
kannattaa tehdä ja siihen on määrära-
hat valmiina odottamassa. Kun useim-
miten hienot suunnitelmat kaatuvat 
siihen, ettei rahoitusta saada hoitu-
maan, Larsson sanoo.

Metsähallituksen Luontopalveluiden 

toteuttama hanke, johon eduskunnan 
myöntämät määrärahat liittyvät, kes-
kittyy konkreettisiin esteettömyystöi-
hin: reittien, opasteiden, pysäköinti-
paikkojen, palvelujen, laiturien jne. 
rakentamiseen ja paranteluun. 

Sen lisäksi alueella on käynnissä 
Lahden ammattikorkeakoulun, Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n sekä Metsähallituksen Luon-
topalveluiden Luonto kaikille -hanke, 
jossa puolestaan keskitytään yhteis-
työssä esteettömistä palveluista hyö-
tyvien kohderyhmien sekä matkai-
lualan yrittäjien kanssa kehittämään 
luontomatkailupalveluita saavutetta-
vammiksi. Kunnanjohtaja Larsson nä-
kee, että nämä kaksi hanketta täyden-
tävät mainiosti toinen toisiaan.

– Olen 100-prosenttisen varma, että 

kun kansallispuistojen infrastruktuu-
ri saadaan mahdollisimman esteet-
tömäksi ja saavutettavaksi, se avaa 
aivan uudenlaisia liiketoimintamah-
dollisuuksia alueen matkailupalvelu-
alan yrittäjille, Larsson sanoo.

Keväällä ehti jo päättyä yksi luonto-
matkailuaiheinen hanke Tammelan 
alueella. Metsähallituksen ja Eerikki-
län Urheiluopiston Luonto lisää liikettä 
-hankkeessa keskityttiin lasten ja nuor-
ten luontosuhteen kohentamiseen 
muun muassa teknologian keinoin.

Kun yhdistetään teknologian muka-
naan tuomat mahdollisuudet, aidos-
ti saavutettavat reitit ja kohteet sekä 
kohderyhmien tarpeiden mukaan ra-
kennetut palvelukonseptit, saatetaan 
hyvinkin olla 2020-luvun luontomat-
kailun ytimessä..

Tammela haluaa 
esteettömän luontomatkailun 
johtotähdeksi
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: KALLELARSSON.FI

Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson. 
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Kolumni
IINA AALTONEN on näkövammainen nuori, 

joka osallistui alkukesästä Luonto kaikille -hankkeen ja
Näkövammaisten Liiton nuorisotoimen luontoretkeilypilottiin

Evon retkeilyalueella.

Liikkeelle luontoon

R
etkeily luonnon keskellä tarjoaa paitsi loista-
vaa liikuntaa myös unohtumattomia elämyksiä. 
Näistä syistä olen aina pitänyt lenkkeilystä met-
säpoluilla ja pururadoilla, mutta ensimmäisen 
varsinaisen vaelluskokemuksen teltoissa yöpy-

misineen ja retkiruokailuineen sain tämän vuoden kesäkuus-
sa. Evolla näkövammaisille nuorille järjestetty viikonloppu-
vaellus oli ikimuistoinen retki, joka opetti paljon uusia taitoja.

Vaikka päivät kuluivat pitkälti kävellessä, pitkästyminen ei eh-
tinyt uhata missään vaiheessa. Monipuoliset maastot antoivat 
sopivasti mahdollisuuksia itsensä haastamiseen, ja matkan vä-
hemmän keskittymistä vaativilla osuuksilla ehti hyvin huomioi-
da ympäröivää luontoa. Erityisen hyvin mieleen jäikin tunnelma 
ikivanhojen puiden keskellä luonnontilaisella metsäalueella.

Vaellusreittimme varrelle mahtui varmasti monia upeita näkö-
aloja metsiin ja järville, mutta ilman niiden näkemistäkin ret-
kestä sai todella paljon irti muilla aisteilla. Äänimaisema luon-
nonmukaisessa ympäristössä oli rikas ja monipuolinen. Koska 
reitin varrelle mahtui monenlaisia ympäristöjä, myös ääni-
maailmassa riitti vaihtelua. Retken aikana pääsi nauttimaan 
monenlaisten lintujen bongailusta, sateen ropinasta teltta-
kankaaseen ja tietysti sateenjälkeisestä raikkaasta tuoksusta.

Näiden upeiden elämysten lisäksi vaellus kartutti myös ret-
keilyyn liittyviä taitoja. Lukuisten rinkan pakkaamiseen liit-
tyvien vinkkien lisäksi saimme oppia teltan pystyttämistä ja 
retkikeittimen käyttöä. Olikin hienoa huomata, kuinka toi-
sena iltana teltan kasaaminen jo onnistui. Oma viehätyk-
sensä oli myös ruoan valmistamisessa retkikeittimellä päi-
vän vaelluksen päätteeksi.

Vaellustapahtuma oli mieleenpainuva kokemus, joka vain 
lisäsi kiinnostustani retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen. 
Se myös antoi mahdollisuuden lähteä helposti vaeltamaan 
ilman tarvetta retkeilykaverin etsiskelyyn. Täysin sokeana 
pitkille vaelluksille lähteminen nimittäin edellyttäisi jotaku-
ta näkevää opasta.

Onneksi kysymällä ja etsimällä kuitenkin voi löytää muita 
retkeilystä innostuneita, joiden kanssa patikoinnit voisivat 
onnistua tällaisten tapahtumien ulkopuolellakin. On myös 
hyvä muistaa, että lyhyemmät retket ulos luontoon ovat ne-
kin hyviä tapoja liikkua ja rentoutua. Lähimmille metsäpo-
luille suuntaaminen onkin usein melko helposti toteutetta-
vissa arjen keskellä. Hienoja luontoelämyksiä voi toki saada 
muidenkin urheilulajien kautta. Itse esimerkiksi olen viettä-
nyt monia huikeita hetkiä luonnossa hevosen selässä.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Vuodesta 2010 alkaen ilmestyneen 
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden 
julkaisu päättyy vuoteen 2019. Jou-
lukuussa ilmestyvä lehti teemalla 
Vammaisurheilu 2020-luvulla tulee 
olemaan lehden kymmenvuotisen his-
torian viimeinen numero. Kesken vuo-
den 2019 painetun Vammaisurheilu & 
-liikunta -lehden tilanneet eivät joudu 
maksamaan lehdestä.

– Lehti on ollut omassa kategorias-
saan ainoa laatuaan Suomessa ja sikä-
li tärkeä sanansaattaja suomalaisessa 
vammaisurheilussa ja -liikunnassa. Ta-

Iloliikuttaja on vertaisohjaaja, joka 
toimii VAU:n jäsenyhdistyksessä ter-
veysliikunnan sanansaattajana ja esi-
merkiksi liikuntavastaavan työparina. 
Iloliikuttaja-koulutus antaa eväät ohja-
ta taukojumppia ja pelituokioita, joilla 
voi piristää yhdistyksen kokouksia ja 
tapahtumia. Iloliikuttaja voi myös toi-
mia matalan kynnyksen liikuntaryh-
män käynnistäjänä ja ohjaajana.

Kaksiosainen Iloliikuttaja-koulutus 
käynnistyy tammikuussa, ja se jär-
jestetään Liikuntakeskus Pajulah-
dessa Lahden Nastolassa. Kurssilai-
set majoittuvat Pajulahden uudessa 
esteettömässä asuntolassa. Iloliikut-
taja-koulutuksen starttikurssi järjes-
tetään 31.1.–2.2.2020. Koulutuksen 
päätöskurssi ja vuosikurssijuhlat jär-
jestetään 4.–6.9.2020.

Starttikurssilla opetellaan ohjaa-
maan yksinkertaisia taukojumppa-

Hae Iloliikuttaja
-vertaisohjaajakoulutukseen

kokonaisuuksia ja pienpelejä. Pää-
töskurssilla opitaan käynnistämään 
kerran viikossa kokoontuva terveys-
liikuntaryhmä sekä syvennetään tie-
toja ja ohjaustaitoja. Kurssien välissä 
tehdään ohjausharjoituksia oman yh-
distyksen tapahtumissa. Iloliikuttajan 
diplomi, ohjaajaliivi ja vuosikurssimerk-
ki luovutetaan vain molemmat kurssit 
ja etätehtävät hyväksytysti suorittaneil-
le Iloliikuttajille.

Iloliikuttaja-koulutukseen voivat ha-
kea yli 30-vuotiaat henkilöt, joilla on 
jokin vamma tai pitkäaikaissairaus. Ai-
kaisempaa ohjaajakokemusta ei tarvi-
ta. Jos hakija tarvitsee avustajaa päi-
vittäistoiminnoissaan, hän voi ottaa 
oman avustajan maksutta mukaan 
koulutukseen. Etätehtävien suoritta-
minen edellyttää, että hakijalla on ta-
kanaan oman yhdistyksen tuki.

Koulutuksen hinta on VAU:n jäsen-

Vammaisurheilu & -liikunta 
-lehden taival päättyy

yhdistysten jäseniltä 50 euroa per vii-
konloppu, sisältäen ohjauksen, majoi-
tuksen, ruokailut, koulutusmateriaalit ja 
varusteet. Muiden kuin VAU:n jäsenyh-
distysten ja -seurojen jäseniltä koulutus 
maksaa 350 euroa per viikonloppu.

Haku Iloliikuttaja-vuosikurssille 
13.12. mennessä osoitteessa www.
vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtu-
mia –> Koulutukset ja kurssit).

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

loudellisesti se on kuitenkin ollut tap-
piollinen ja sitä on tehty hyvin rajalli-
sin henkilöresurssein. Vuoden 2020 
alusta käynnistyvässä uudessa Para-
lympiakomiteassa viestintää tullaan 
kohdentamaan entistä järjestelmäl-
lisemmin kohderyhmittäin, sanoo 
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden 
päätoimittajana vuoden 2014 alusta 
toiminut Lauri Jaakkola.

Yksi kohdentamisen muodoista on 
kahdesti vuodessa ilmestyvä maksu-
ton ja selkokielinen Special Olympics 
-lehti, joka on suunnattu kehitysvam-
maisille henkilöille, heidän läheisilleen 
ja heidän kanssaan työskentelevil-
le. Special Olympics -lehden voi tila-
ta sähköisellä lomakkeella osoitteessa 
www.specialolympics.fi

Tältä näytti ensimmäisen 
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden 
kansi alkuvuodesta 2010.
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Svenska sidor

Heta Poikela har bott hela sitt liv i närheten av 
Forssa, invid sin födelseby Susikas. Leila Kaunisa-
ho, som kommer från Kotka, har under sitt liv bott 
på olika platser i Finland, tills hon år 2003 kom till 
Tammela, nära staden Forssa.

Där, på invalidföreningens bocciatur, möttes Heta 
och Leila. De blev vänner och har sedan dess tillsam-
mans intresserat sig för och sysslat med motion, rört 
sig, utfört frivilligarbete och fått andra att röra på sig.

– Vi är på samma våglängd och kommer bra över-
ens. Ofta då någon av oss börjar tänka på något, sä-
ger den andra det redan högt, säger Leila.

Numera bor Leila i Forssa och Heta fortfarande 
i grannkommunen Tammela. Båda är aktiva fören-
ingsmänniskor, det må sedan gälla pensionärs-, in-
valid-, reuma- eller diabetesföreningen.

Under det senaste årtiondet har Heta och Lei-
la verkat som lekmannainstruktörer, som så kalla-
de Iloliikuttaja. Deras kursintyg är daterade i mars 
2009. En Iloliikuttaja är en kamratstödsinstruktör, 
utbildad av Finlands Handikappidrott och -motion 
VAU, som kan leda gymnastik eller andra motions-
stunder exempelvis i sin egen förening eller på för-
eningens evenemang.

I enlighet med sitt namn innebär den här mo-
tionsformen att sprida den glädje som motion ger. 
All motion och idrott behöver inte betyda att man 
biter ihop tänderna och kämpar på, i synnerhet inte 
då vi talar om den kamratstödsbaserade motions-
form med låg tröskel som ordnas i föreningarna.

Förutom lokalverksamhet ägnar Heta och Leila 
sig gärna också åt frivilligverksamhet som ordnas 
lite längre bort. De är en bekant syn i Motionslan-
det som ordnas i samband med hjälpmedelsmäs-
san i Tammerfors varannan höst och som står på 
programmet också denna höst den 7–9 novem-
ber. Dessutom har de verkat som frivilligperso-
ner i många internationella elittävlingar som VAU 
har ordnat, bland annat i VM-tävlingarna i goalball 
i Esbo 2014, EM-tävlingarna för personer som ge-
nomgått organtransplantation i Vanda 2016 och 
EM-tävlingarna i rullstolsrugby i Pajulahti 2017.

– Under tävlingsevenemangen har vi kunnat lägga 
märke till hur bra människor förhåller sig till sin egen 
funktionsnedsättning. Man måste lyfta på hatten för 
dem, människan anpassar sig nog till allt, säger Heta.

– Vi har fått möta människor från olika kulturer 
och lite fått höra hur saker och ting ordnas för per-
soner med funktionsnedsättning i olika länder. Då 
inser man nog ofta hur väl vi har det här i Finland, 
fortsätter hon.

– Och med lite sämre kunskaper i engelska har 
vi nog alltid på något sätt klarat oss med tävlings-
gästerna, försäkrar Leila..

Glädjen av motion avtar inte

Lyhyesti
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Svenska sidor

Livet efter explosionen
Militärmästare Tero Ala-Ajos från Mänttä skadades svårt 
tidigt en torsdagsmorgon den 19 juli 1996 i Flygvapnets tek-
niska skola i Halli i Jämsä. En laddning på 200 gram explode-
rade 30 centimeter från Ala-Ajos ansikte, som förutom att 
ta halva delen av hans ansikte också tog hans högra arm.

– Pannloben lyftes upp och blottade hjärnan, men för 
hjärnans del klarade jag mig utan allvarliga hjärnska-
dor. Det ena ögat förlorade jag i samma veva och det 
andra opererades bort. Den första operationen på Tölö 
sjukhus tog 14 timmar och under den fick jag 120 påsar 
blod, berättar den nu 62 år gamla Ala-Ajos.

Ala-Ajos var medvetslös i en månads tid och vårdades 
på sjukhus nästan ett halvt år. Han är blind, hans högra 
arm är amputerad, ena örat är han helt döv på och med 
sitt andra öra hör han dåligt. Men han lever.

– Till en början kunde jag bara gråta. Då jag insåg i vil-
ken situation jag var kändes det som om det inte fanns 
någon mening med livet längre, säger Ala-Ajos.

Det skedet blev ändå inte långvarigt, snart började 
han närma sig sin situation ur perspektivet av vad han 
trots allt hade kvar: familjen och vänner, stöd av ett fler-
tal professionella inom hälsovård och ganska många 
fungerande extremiteter och sinnen.

Ala-Ajos hade deltagit i cykelloppet Pirkan Pyöräily – en 
134 kilometer lång cykelrunda runt sjön Näsijärvi – re-
dan fyra gånger, senaste gång en dryg månad före den 
ödesdigra olyckan. Nu satte han som mål att vara med 
på evenemangets startlinje redan sommaren 1997, en-
dast tio månader efter olyckan.

– Av arméns gamla cyklar byggde min pappa en tandem 
och med den cyklade vi sedan. Själv trodde jag inte riktigt att 
det var möjligt. Men under loppet applåderade gänget och 
uppmuntrade mig att ta mig vidare, konstaterar Ala-Ajos.

Nu har Tero Ala-Ajos deltagit i Pirkan Pyöräily redan 
26 gånger. Efter olyckan har han endast stått över cyke-
levenemanget år 1998.

– Jag var med om en operation på måndag och cykel-
loppet gick av stapeln på söndag, en dag före min opera-
tion. Själv skulle jag nog ha deltagit, men kvinnfolkets vil-
ja var starkare och de förbjöd mig att delta, skrattar han.

Ala-Ajos tackar stort förutom sin långvariga fysiote-
rapeut och andra professionella inom rehabiliteringen 
sin dotter Moona, som på många sätt har varit till stor 
hjälp under årens lopp. Hon har bland annat deltagit 
som pappas tandempar flera gånger under cykelevene-
manget Pirkan Pyöräily.

Fastän Tero Ala-Ajos efter sin olycka har fått väldigt 
mycket innehåll i sitt liv via just motion, är det viktigaste 
ändå att man kan finna innehåll och njutning i någonting.

– Visst går jag regelbundet också och flätar korgar. Jag 
är militärmästare och skulle aldrig ha trott att jag kom-
mer att fläta korgar och dessutom tycka om det.

– När man ändå inte kan få allt, är det bra att kun-
na njuta av små saker. Solsken, att doppa fötterna i sjö-
vatten, avslutar Ala-Ajos..
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R
iikka Juntusesta tulee vuoden 2020 alusta 
toimintansa aloittavan uuden Suomen Para-
lympiakomitean pääsihteeri. Salolainen Juntu-
nen, 45, on toiminut Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU:n toiminnanjohtajana vuodes-

ta 2010 saakka.
Suomen Paralympiakomitea ja VAU solmivat vuoden 

2018 lopulla aiesopimuksen järjestöjen yhdistymisestä. 
Toukokuussa VAU:n ja Paralympiakomitean jäsenistöt te-
kivät ensimmäiset viralliset päätökset yhdistymiseen liitty-
en. Jos marraskuussa järjestettävissä toisissa kokouksissa 
molempien järjestöjen jäsenistöt tekevät lopullisen yhdisty-
mispäätöksen, aloittaa Suomen Paralympiakomitea -nimel-
lä kulkeva uusi järjestö toimintansa vuoden 2020 alussa.

– On suuri kunnia päästä johtamaan yhtä 2020-luvun voi-
makkaimmin kasvavista kansanliikkeistä. Olen työskennel-

Riikka Juntunen.

Riikka Juntusesta uuden 
Paralympiakomitean 

pääsihteeri
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA, LEENA KUMMU KUVA: LAURI JAAKKOLA

lyt pitkään vammaisurheilun ja -liikunnan parissa, ja toimi-
nut takavuosina myös valmentajana eri paralympialajeissa, 
joten tämä on minulle sydämen asia organisaatiotasolta 
ruohonjuurille, Juntunen toteaa.

Nykyisen Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuori-
koski siirtyy 15.2. alkaen Pajulahden valmennuskeskuksen 
johtajaksi.

– Paralympialiike on maailman hienoin liike, ja se on saa-
nut hyvän jalansijan Suomessa. Kolmen vuoden matka pa-
ralympiaurheilussa on avannut pysyvästi silmäni siitä, mitä 
urheilu on. Paralympiakomitean ja VAU:n yhdistymisen 
myötä tässä on hyvä taite muutoksille. Itselle tärkeän liik-
keen eteen tehtävä työ jatkuu myös Pajulahdessa uusissa 
tehtävissä, kommentoi Tero Kuorikoski.

Molempien järjestöjen hallitukset antoivat puheenjohta-
jille valtuudet valita uuden järjestön pääsihteerin. Valintaa 
helpotti Kuorikosken päätös tarttua Liikuntakeskus Paju-
lahden tarjoukseen.

Paralympiakomitean puheenjohtaja Mina Mojtahedi pi-
tää vammaisurheilujärjestöjen yhdistymistä tärkeänä koko 
suomalaisen urheilu- ja liikuntakulttuurin kannalta.

– Vuonna 2017 käynnistyneen Paralympiakomitean stra-
tegisen asemoitumisprosessin vahva viesti kaikilta jäsenil-
tä ja sidosryhmiltä oli, että lähdetään tavoittelemaan yh-
teistä tulevaisuutta paitsi vammaisurheilun myös muun 
urheilu- ja liikuntakulttuurin osalta. Yhdistymisprosessi on-
kin edennyt rakentavassa hengessä ja tiiviissä yhteistyös-
sä Olympiakomitean kanssa. Suurkiitos Tero Kuorikoskel-
le hienosta työstä paraurheilun eteen Paralympiakomitean 
pääsihteerinä, ja yhteistyö tietysti jatkuu edelleen Pajulah-
dessa, Mojtahedi toteaa.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n puheenjohtaja 
Erkki Lönnrot uskoo Riikka Juntusen olevan hyvä valinta oh-
jaamaan vammaisurheiluliikkeen uudelle vuosikymmenelle.

– Riikalla on monipuolinen kokemus vammaisurheilun 
ja -liikunnan eri osa-alueilta, ja hän on vahvasti verkostoi-
tunut niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Uusi Paralym-
piakomitea, jonka toiminta-alue on hyvin laaja harrastelii-
kunnasta huippu-urheiluun ja elinsiirtourheilusta Special 
Olympicsiin, tulee hyötymään suuresti hänen osaamises-
taan, Lönnrot sanoo..
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee

Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry
Valimotie 10, 4. krs., 

00380 Helsinki
www.vammaisurheilu.fi

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

Katariina Jauhiainen
hankekoordinaattori
puh. 050 471 5862
katariina.jauhiainen@
vammaisurheilu.fi
- Hyvät muuvit -hanke

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

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

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

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU

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

BOCCIA
XLI LASIKAUPUNKI-BOCCIA (JOUKKUE)
Riihimäen Seudun Invalidit ry järjestää 41. Lasikaupunki-Boc-
cia -joukkuekilpailun sunnuntaina 13. lokakuuta 2019 
klo 9.00 alkaen Riihimäen Urheilutalolla (Pohjolankatu 6).
Osallistumismaksu: 20 euroa/joukkue (paikan päällä 25 eu-
roa), maksetaan 7.10. mennessä tilille Riihimäen Seudun 
Invalidien tilille FI84 53960 33013 2451
Ilmoittautumiset sähköpostitse: urheilu@rinva.fi
Lisätiedot: Raimo Peltonen, puh. 050 5899 540
Mahdollisuus ruokailuun Urheilutalon baarissa. Ruokailusta 
henkilömäärän ilmoitus myös sähköpostiin urheilu@rinva.fi

KAHVI-BOCCIA (PARI)
Lapin Eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimet Kahvi-Boc-
cia -parikilpailut sunnuntaina 3. marraskuuta 2019 klo 9.00 
alkaen Raumalla, Lapin Liikuntahallilla (Kirkkotie 6).
Sarjat: Naiset ja Yleinen.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan kilpailupai-
kalla. Ruokailumahdollisuus.
Ilmoittautumiset 28.10. mennessä: Marko Ylikleemola, 
puh. 045 126 5974, markoyk@gmail.com
Omat pallot mukaan.

XXII VILPPULA-BOCCIA (PARI)
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää kaikille avoimen XXII 
Vilppula-Boccia -parikilpailun lauantaina 7. joulukuuta 2019 
klo 9.00 alkaen Vilppulan urheilutalolla (Hopunmäentie 15). 
Osanoton varmistus klo 8.30 alkaen.
Kilpailusarjoina naiset, yleinen ja luokat 1–3. Luokkien 1–3 
sarjassa pelaajien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen.  
Hyvityspisteet on käytössä kaikissa sarjoissa.
Osallistumismaksu: 18 €/pari, maksetaan etukäteen 
yhdistyksen tilille no. FI58 5521 0720 0858 43
Ilmoittautuminen 2.12. mennessä: Risto Lepistö, 
risto.lepisto@phpoint.fi, puh. 050 354 2831.
Pallot mukaan.
Keittolounas, Vilppulan Tähden kahvio. Arpajaiset.

PIKKUJOULU-BOCCIA (PARI)
Eläkeliiton Isonkyrön yhdistys järjestää perinteisen Pikkujou-
lu-Boccia -parikilpailun lauantaina 30. marraskuuta 2019 klo 
9.00 alkaen Isonkyrön koulukeskuksen liikuntahallilla 
(Kyrööntie 15, 61500 Isokyrö).
Sarjat: naiset ja yleinen. Kilpailu on kaikille avoin. Eläkeliiton 
säännöt (ei hyvityspisteitä).
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan kilpailupäi-
vään mennessä Eläkeliiton Isonkyrön yhdistys ry:n 
tilille FI50 47271020 0429 76
Ilmoittautumiset 27.11. mennessä: Erkki Trofast, 
paappa.trofast@gmail.com, puh. 040 552 9751.
Kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus. Myynnissä myös kah-
via, pullaa, leipää ja arpoja.
Omat pallot mukaan.

LIEVESTUOREEN KISAN BOCCIATURNAUS (PARI)
Lievestuoreen Kisa ry:n bocciajaosto järjestää avoimen bocci-
an parikisan lauantaina 21. maaliskuuta 2020 klo 9.00 
alkaen Lievestuoreen Laurinkylän koululla (Laurinkyläntie 5). 
Huom! Koulu on kengätön koulu, sisäpelikengät sallittu.
Sarjat: yleinen ja naiset
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan ennakkoon 
tilille FI91 4760 0010 0162 87
Ilmoittautumiset 15.3. mennessä: puh. 040 841 5921/Arvi 
tai lievestuoreenkisa@gmail.com

Tapahtumassa puffetti ja arpajaiset. Omat pallot ja mittatikut 
mukaan.

KEILAILU
KEILACUP 2019–2020, 3. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2019–2020 kolmas osakilpailu järjestetään 
lauantaina 9. marraskuuta 2019 Oulun keilahallilla 
(Isokatu 97). Kilpailuerät klo 10.00 ja klo 13.00 alkaen. 
Kilpailussa noudatetaan kauden 2019–2020 sääntöjä.
Osallistumismaksu: 26 euroa/keilaaja, maksetaan yhdistyk-
sittäin 27.10. mennessä tilille Oulun Kehitysvammaisten Tuki 
ry FI 61 2231 1800 0081 25. Viitenumero 36702.
Ilmoittautumiset 27.10. mennessä osoitteeseen 
marjo.juntunen.fi@gmail.com. Ilmoittautumisessa tulee olla 
keilaajan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö tietoineen.
Lisätiedot: Marjo Juntunen, mieluiten sähköpostitse 
marjo.juntunen.fi@gmail.com 
tai puhelimitse iltaisin 040 762 0679
Keilahallilla ruokailumahdollisuus, keittolounas 10,90 € 
(lohikeitto/jauhelihakeitto). Ilmoita myös ruokailijoiden määrä.

KEILACUP 2019–2020, 4. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2019–2020 neljäs osakilpailu järjestetään 
13.–14. joulukuuta 2019 Järvenpään keilahallissa 
(Vanha Yhdystie 11). Perjantaina 13.12. heitetään yksi kilpailu-
erä klo 11.00 alkaen. Lauantaina 14.12. heitetään toinen erä 
klo 10.30 alkaen ja kolmas erä klo 13.00 alkaen. Kilpailussa 
noudatetaan kauden 2019–2020 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E
Osallistumismaksu: 28 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyk-
sittäin 2.12. mennessä Helsingin ja Uudenmaan Näkövam-
maiset ry tilille FI3310243000022180.
Ilmoittautumiset 2.12. mennessä: esamarti@kolumbus.fi. 
Ilmoittautumisesta on selvittävä osallistujan nimi, kilpailu-
luokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. 
Jälki-ilmoittautumiset eivät ole mahdollisia.
Lisätiedot: Esa Martikainen, puh. 040 700 1444.

RYTMINEN VOIMISTELU
RYTMISEN VOIMISTELUN SPECIAL OLYMPICS 
-KILPAILUT
Seinäjoen Voimistelijat ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU toivottavat kilpailijat, valmentajat sekä kannustusjoukot 
lämpimästi Tervetulleiksi rytmisen voimistelun Special Olym-
pics -kilpailuihin Seinäjoelle. Kilpailut ovat osa seuran ja Voi-
misteluliiton STARA-aluetapahtumaa.
Aika ja paikka: 17.11.2019 klo 12.00 Seinäjoen Uimahalli-Ur-
heilutalo, Kirkkokatu 15, 60100 Seinäjoki 
Alustava aikataulu
 • klo 9.00 Uimahalli-Urheilutalon ovet avautuvat, 
   kisakanslia aukeaa 
 • klo 9.00 Harjoitukset alkavat 
 • klo 11.00 Tuomaripalaveri 
 • klo 12.00 Kilpailut alkavat 
 • noin klo 16.00 Kilpailut päättyvät 
Kilpailuluokat: Yhdistetty N/M yksilö level A, B, C sekä naiset 
yksilö level 1, 2, 3 ja 4. Välineinä: naru, vanne, pallo, keilat ja 
nauha. Kilpailuissa vain yksilökilpailu.
Kilpailualue: Vaalea 13 m x 13 m joukkuevoimistelumatto
Osallistumismaksu 21.10. mennessä: 10 €/väline/kilpailija, 
maksetaan Seinäjoen voimistelijoiden tilille: 
FI95 5419 0150 4625 25. Maksun viestikenttään: SO-kilpailut 
17.11, Kilpailijan nimi, välineet, ruokailu (mikäli se on tilattu 
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voimistelijalle)
Ruokailu: Kilpailuissa on mahdollisuus ruokailuun. Lämmin 
ruoka on tarjolla Uimahalli-Urheilutalon kokoustilassa. Ruoka 
tilataan etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoitathan 
mahdolliset ruoka-aineallergiat ruokatilauksen yhteydessä. 
Kaikki ruuat valmistetaan laktoosittomina. Lounaan hinta on 
10€, maksetaan osallistumismaksun yhteydessä.
Ilmoittautumiset 21.10. mennessä: Johanna Lähdesmäki, jo-
hannalahdesmaki@gmail.com. Ilmoittautuessa viestiin kilpai-
lijan nimi, syntymävuosi, luokka, level sekä kilpailtava väline 
ja mahdollinen ruokatilaus
Tulokset: Kilpailuiden tulokset julkaistaan VAU:n verkkopal-
velussa www.vammaisurheilu.fi lajeittain kilpailuiden jälkeen 
tai ovat tilattavissa järjestäjältä 
Lisätietoja: johannalahdesmaki@gmail.com ja Katja Luhta-
nen, puh. 040 8214 071, katja.luhtanen@netikka.fi

SALIBANDY
ERITYISRYHMIEN SALIBANDYTURNAUS
Esport Oilers järjestää erityisryhmien salibandyturnauksen 
lauantaina 2. marraskuuta 2019 klo 11.00–15.00 Espoon 
Esport Arenalla (Koivu-Mankkaantie 5).
Sarjat: Haaste, Harraste, Soft. Kilpasarja pelataan, jos vähin-
tään neljä joukkuetta ilmoittautuu sarjaan. Huom! Viime ke-
vään SM-kilpasarjalaiset eivät voi osallistua muihin sarjoihin.
Osallistumismaksu: 150 euroa.
Ilmoittautumiset 10.10. mennessä: pekka.leisti@gmail.com

ERITYISRYHMIEN SALIBANDYTURNAUS
SB Welhot järjestää erityisryhmien salibandyturnauksen 
lauantaina 29. helmikuuta 2020 klo 10.00 alkaen Kuopiossa, 
Martti Ahtisaaren koululla (Lehtoniementie 103).
Sarjat: Harrastesarja ja Soft. Peliaika osallistuvien joukkuei-
den määrän mukaan.
Osallistumismaksu: 100 euroa/joukkue
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Welhot, joukkueenjohtaja 
Jaakko Juntunen, puh. 044 500 6127, jaskaj@dnainternet.net
Paikalla mahdollisuus ruokailuun, 10 euroa/pelaaja,  
ja kioski toimii.

SOKKOPINGIS
SOKKOPINGISCUP 2019–2020, 2. OSAKILPAILU
Sokkopingiksen kansallisen kilpailusarjan Sokkopingiscupin 
kauden 2019–2020 toinen osakilpailu järjestetään lauantaina 
23. marraskuuta 2019 klo 9.00 alkaen Kuopion Steinerkou-
lulla (Asemakatu 3).
Sarjat: A (huippu), B (kilpa) ja C (harraste).
Osallistumismaksu: 20 euroa/pelaaja. VAU laskuttaa 
ilmoittautuneita osallistujia.
Ilmoittautumiset 11.11. mennessä: Petri Räbinä, 
petri.rabina@vammaisurheilu.fi. Ilmoittautumisen yhteydes-
sä mainittava laskutusosoite yhteystietoineen (nimi/yhdistys, 
osoite, sähköposti).

SULKAPALLO
VAMMAISSULKAPALLON SULKISCUP  
II OSAKILPAILU
Vammaissulkapallon SULKISCUPin kauden 2019–2020 
toinen osakilpailu järjestetään 23.–24. marraskuuta 2019 
Helsingissä, Ruskeasuon liikuntakeskuksessa (Ratsastie 10). 
Lauantaina 23.11. pelataan klo 10.00–18.00 ja sunnuntaina 
24.11. klo 9.00–15.00.
Peliluokat
 • Pystypelaajien luokka: kaksinpeli, nelinpeli, sekanelinpeli
 • Pyörätuoliluokka: kaksinpeli, nelinpeli, sekanelinpeli
Pyörätuoliluokan kaksinpelit A- ja B/C-sarjoissa.

Mikäli luokkiin ilmoittautuu vähemmän kuin neljä pelaajaa, 
luokkia voidaan yhdistää.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja sisältäen sekä 
kaksin- että nelinpelit. Maksetaan VammaisSulkaPallo ry:n 
tilille FI52 8307 8710 0034 64. Maksuun viestiksi 
”SULKISCUP II / Pelaajan nimi”
Ilmoittautumiset 13.11. mennessä osoitteessa: 
vammaissulkapallo@vammaissulkapallo.fi tai 
puh. 050 370 8451. 

TAITOLUISTELU
SANTA CLAUS -TAITOLUISTELUKILPAILU
Kansainvälinen erityisryhmien taitoluistelukilpailu 
järjestetään lauantaina 23. marraskuuta 2019 Tampereella, 
Tesoman jäähallilla (Tuomarinkatu 7, 33310 Tampere), 
osana kansainvälistä Santa Claus -taitoluistelukilpailua. 
Kilpailuluokat: Yksinluistelu miesten ja naisten sarjat, 
tasot  I–VI. Ei ikärajoja.
Kilpailusäännöt: Kansainvälisen Special Olympics -järjestön 
taitoluistelusäännöt (2018)
Lisätiedot: Matti Putila, puh. 045 670 6713, 
matti.putila@gmail.com sekä Varala Tiimin kisasivut: 
https://www.varalatiimi.fi/kilpailut/santa-claus-2019/

YLEISURHEILU
PARAYLEISURHEILUN SM-HALLIKILPAILUT
Parayleisurheilun avoimet SM-hallikilpailut liikunta-, näkö- ja ke-
hitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille urheilijoille järjeste-
tään sunnuntaina 19. tammikuuta 2020 klo 12.00 alkaen Lah-
den Nastolassa, Pajulahti-hallissa (Pajulahdentie 167).  
SM-kilpailut järjestetään vammaisurheilun kansainvälisen  
Pajulahti Games -kilpailutapahtuman yhteydessä.
Kilpailuluokat ja -sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten 
luokat: M/N, M/N19, M/N50 sekä elinsiirtourheilijoiden luokat: 
M/N19, M/N20–39, M/N40–49, M/N50–59, M/N 60. 
Lajit: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m kävely, pituus-
hyppy, korkeushyppy, kuulantyöntö, keihäänheitto, keilanheitto
Tarkempi aikataulu on nähtävissä ilmoittautumisajan päätyttyä 
osoitteessa www.lahdenahkera.fi/seura/kilpailukalenteri/vau-
hallikisat ja tiedusteltavissa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:sta: lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi, puh. 045 136 8695.
Osallistumismaksu 15 euroa/laji, maksetaan 8.1. mennessä 
Lahden Ahkeran tilille: FI69 5610 0720 0197 86. Tiedoksi kilpai-
lijan nimi ja PARA YU SM 2020. Jälki-ilmoittautumismaksu on 30 
euroa/laji ja se maksetaan 16.1. mennessä samalle tilille.
Ilmoittautumiset 8.1. mennessä sähköisellä ilmoittautumislo-
makkeella osoitteessa www.pajulahtigames.fi tai tilaamalla il-
moittautumislomakkeen VAU:sta (lauri.jaakkola@vammaisurhei-
lu.fi, puh. 045 136 8695) ja lähettämällä se osoitteeseen Lahden 
Ahkera ry Urheilukeskus, 15110 Lahti. Huom! Jälki-ilmoittautu-
minen mahdollista 16.1. mennessä sähköpostitse osoitteeseen 
pvainio88@gmail.com
Lisätiedot: Lahden Ahkera, puh. 044 036 0300 ja 
toimisto@lahdenahkera.fi sekä VAU, Tuomas Törrönen, 
puh. 050 408 6152, tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi
Osallistumisoikeus: luokitellut liikunta- ja näkövammaiset ur-
heilijat (luokitus kansallisten/kansainvälisten luokitusten mu-
kaan), kehitysvammaiset (oma luokkansa down-urheilijoille sekä 
muille kehitysvammaisille urheilijoille) sekä elinsiirron saaneet tai 
dialyysissä olevat urheilijat. Avoimeen luokkaan voivat osallistua 
luokittelemattomat liikuntavammaiset (pysty- ja tuoliluokka) ja 
näkövammaiset urheilijat. Luokkia voidaan yhdistää, jos osallis-
tujia on vähemmän kuin kolme. Urheilijalta ei vaadita yleisurhei-
lulisenssiä, mutta urheilijan on edustettava joko SUL:n tai VAU:n 
jäsenseuraa tai -yhdistystä.
Majoituksen varaus Pajulahdesta: myyntisihteeri 
Sari Eloranta, puh. 044 7755 204, sari.eloranta@pajulahti.com.



54

VAU tiedottaa

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

YHDEKSÄN LAJIN SPECIAL OLYMPICS 
-VALMENNUSLEIRI
Tervetuloa Special Olympics -monilajileirille 4.–6. lokakuuta 
2019 Liikuntakeskus Pajulahteen Lahden Nastolaan! Lajeina: 
salibandy, tennis, uinti, ratsastus, triathlon, rytminen voimis-
telu, taitoluistelu, yleisurheilu ja Unified-jalkapallo. Leiri on 
avoin kaikille kehitysvammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 
13v) ja jalkapallon vammattomille Unified-partnereille. 
Leirillä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, 
tarvittaessa mukana voi olla oma avustaja.
Urheilija osallistuu yhden lajin valmennukseen, lisäksi 

LEIRIKUTSUT

lauantain iltapäivätreenissä voi kokeilla toista lajia.
Hinta: 125 euroa/hlö. Laskutetaan leirin jälkeen. Sisältää 
majoituksen, ruokailut, ohjauksen ja vakuutuksen.
Ilmoittautumiset 6.9. mennessä sähköisellä lomakkeella 
osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (–> Special Olympics –> 
Tapahtumat)
Lisätiedot: Special Olympics -lajipäällikkö Elina Ahtiainen, 
elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 139 7373

LUMILAJIEN SPECIAL OLYMPICS  
-VALMENNUSLEIRIT
Kehitysvammaisten Special Olympics -hiihdon, -alppihiihdon, 
-lumilautailun ja -lumikenkäilyn valmennusleirit järjestetään 
13.–15. joulukuuta 2019 sekä 6.–8. maaliskuuta 2020 
Jyväskylän Laajavuoressa. Leirit ovat avoimia kaikille kehitys-
vammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 13 v).
Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmennukseen. Leiril-
lä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, tarvit-
taessa mukana voi olla oma avustaja.
Hinta: lumikenkäily ja hiihto 150 euroa (sis. majoitus, ruokai-
lut, kylpylä la, maaliskuun leirillä myös hohtokeilaus la, ohja-
us ja leirivakuutus), alppihiihto ja lumilautailu 180 euroa (sis. 
hissilippu) + välinevuokraus, jos ei omia välineitä. Huoltajien/
avustajien hinta sama kuin leiriläisellä. Majoitus ja ruokailut 
Outdoor Hostel Laajis, kylpylä ja hohtokeilaus Scandic Laaja-
vuori. Leiri laskutetaan leirin jälkeen.
Ilmoittautumiset:
 • 13.–15.12.2019 leiri 15.11. mennessä
 • 6.–8.3.2020 leiri 7.2. mennessä
Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 
osoitteessa: www.vammaisurheilu.fi
Lisätiedot: VAU, Elina Ahtiainen, 
elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 139 7373.
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KALENTERI 2019 LOKA-JOULUKUU

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

Lisätiedot tapahtumista: 
www.vammaisurheilu.fi 

(–> Selaa tapahtumia)

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

Lokakuu
4.–6.10. Yhdeksän lajin Special Olympics 
-valmennusleiri (K) Pajulahti
5.10. Paraboccian SM-sarja, 4. osakilpailu 
(L) Kiipula, Janakkala
5.10. Unified-koripallon V divisioonan 
turnaus (K) Tampere
5.10. Loka-Boccia (henk.koht., joukkue)  
(E, K, L, N) Isokyrö
5.–6.10. Vammaissulkapallon SULKISCUP I 
osakilpailu (L) Jyväskylä
6.10. Unified-koripallon I divisioonan 
turnaus (K) Vantaa
8.–13.10. Maalipallon EM-kilpailut (N) 
Rostock, Saksa
9.–20.10. Kehitysvammaisten INAS Global 
Games -kilpailut (K) Brisbane, Australia
10.10. Liikuntaa kaikille – pelit ja leikit 
tutuksi -koulutus, Helsinki
10.–11.10. Taitoluistelun Finlandia Trophy 
(K) Espoo
11.–13.10. Parapöytätenniksen  
Para Finland Open -turnaus (K, L) Pajulahti
12.10. Sähköpyörätuolijalkapallon SM-sarja 
2019–2020, 1. osakilpailu (L) Turku
12.10. II VALIDIA-HIY-Bocciaturnaus (pari) 
(E, K, L, N) Helsinki
12.10. Keilacup 2019–2020, 2. osakilpailu  
(E, K, L, N) Seinäjoki
12.–18.10. Para-ampumaurheilun  
MM-kilpailut (L, N) Sydney, Australia
13.10. XLI Lasikaupunki-Boccia (joukkue)  
(E, K, L, N) Riihimäki
25.–27.10. Näkövammaisten shakin  
PM-kilpailut (N) Pajulahti
26.10. Ylistaro-Boccia (henk.koht., pari)  
(E, K, L, N) Ylistaro
26.10. Unified-koripallon II divisioonan 
turnaus (K) Tampere
26.10. Unified-koripallon IV divisioonan 
turnaus (K) Nokia
26.–27.10. Unified-koripallon III divisioonan 
turnaus (K) paikka auki
31.10.–3.11. Sokkopingiksen European  
Top Twelve -turnaus (N) Tarto, Viro

Marraskuu
2.11. Erityisryhmien salibandyturnaus  
(K, L) Espoo
3.11. Kahvi-Boccia (pari) (E, K, L, N) Rauma
3.11. Unified-koripallon I divisioonan 
turnaus (K) Helsinki
7.11. Erityisliikunnanohjaajien 
työseminaari, Tampere
7.–15.11. Parayleisurheilun MM-kilpailut 
(K, L, N) Dubai, Arabiemiraatit
7.–9.11. Liikuntamaa, Tampere
9.11. Keilacup 2019–2020, 3. osakilpailu  
(E, K, L, N) Oulu
9.11. Sporttiklubi-perhepäivä (E, K, L, N) 
Tampere
9.11. Sähköpyörätuolijalkapallon SM-sarja 
2019–2020, 2. osakilpailu (L) Tampere
15.–17.11. Maalipallon nuorten leiri (N) 
Pajulahti
16.11. Unified-koripallon II divisioonan 
turnaus (K) Kotka
16.11. Unified-koripallon IV divisioonan 
turnaus (K) Vantaa 
16.–17.11. Maalipallon SM-sarja ja 
1-divisioona 2019–2020, 1. osaturnaus (N) 
Espoo
17.11. Unified-koripallon V divisioonan 
turnaus (K) Vantaa
17.11. Rytmisen voimistelun Special 
Olympics -kilpailut (K) Seinäjoki
23.11. Sokkopingiscup 2019–2020,  
2. osakilpailu (N) Kuopio
23.11. Santa Claus -taitoluistelukilpailu (K) 
Tampere
23.–24.11. Vammaissulkapallon SULKISCUP 
II osakilpailu (L) Helsinki
23.–24.11. Unified-koripalloleiri (K) Lohja
23.–24.11. Sähköpyörätuolisalibandyn  
SM- ja Finlandia-sarjaturnaus (L) Helsinki
27.11. Junior Games -syyskisat (E, K, L, N) 
Jyväskylä
29.11.–1.12. Para-alppihiihdon Euroopan 
cupin osakilpailu (L, N) Pyhä

29.11.–1.12. Maalipallon Super European 
Goalball League, pohjoinen divisioona 
2019–2020, 1. osaturnaus (N) Vilna, Liettua
30.11. Pikkujoulu-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Isokyrö
30.11. Unified-koripallon III divisioonan 
turnaus (K) paikka auki
30.11.–1.12. Pyörätuolirugbyn avoin  
SM-sarja 2019–2020, 1. osaturnaus (L) Helsinki

Joulukuu
2.–4.12. Paralumilautailun maailmancupin 
osakilpailu (L) Pyhä
7.12. XXII Vilppula-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Mänttä-Vilppula
7.12. Para Talent Day (K, L, N) Pajulahti)
7.–8.12. Maalipallon SM-sarja ja -divisioona 
2019–2020, 2. osaturnaus (N) Vantaa
12.–15.12. Uinnin lyhyen radan  
SM-kilpailut (K, L, N) Tampere
13.–14.12. Keilacup 2019–2020,  
4. osakilpailu (E, K, L, N) Järvenpää
13.–15.12. Lumilajien Special Olympics 
-valmennusleiri (K) Jyväskylä
14.12. Unified-koripallon IV divisioonan 
turnaus (K) Helsinki
15.12. Unified-koripallon II divisioonan 
turnaus (K) Vantaa

Ensimmäiset talvilajien Special Olympics Natio-
nal Games -kilpailut käydään Lahden Liikunta-
keskus Pajulahdessa 17.–19. tammikuuta 2020 
vammaisurheilun kansainvälisen Pajulahti Ga-
mes -kilpailutapahtuman yhteydessä.
Kilpailulajeina ovat alppihiihto (huom. ei mah-
dollista osallistua lumilaudalla), lumikenkäily 
(100m, 200m) ja hiihto (400m, 1,5km). Luokitte-
lukilpailut kilpaillaan perjantaina, loppukilpai-
lut lauantaina. Lauantai-iltana palkintojenjako ja 
päättäjäiset.

Hinta: Hinta: lumikenkäily ja hiihto pe–la 115 € 
(sis. pe päivällinen, la aamupala, lounas, päivälli-
nen, majoitus pe–la), alppihiihto pe-su 245 € (sis. 
pe päivällinen, la aamupala, lounas, päivällinen, 
su aamupala, lounas, majoitus pe-su, hissilippu 
pe-la, kuljetukset Messilä-Pajulahti).
Ilmoittautuminen sähköisesti 30.11. 
mennessä www.vammaisurheilu.fi.
Lisätiedot: Special Olympics -lajipäällikkö 
Elina Ahtiainen, puh. 045 139 7373, 
elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi
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VAU tiedottaa

 PERHE-
PÄIVÄ

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU sekä Suomen Paralympiakomitea tarjoavat liikunnallista ohjel-
maa koko perheelle lauantaina 9. marraskuuta 2019 klo 10.00–16.00 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuk-
sessa järjestettävässä Sporttiklubi-Perhepäivässä. Perhepäivä järjestetään Liikuntamaa-messutapahtu-
massa Apuväline 2019 -messujen yhteydessä.

Perhepäivän ohjelmassa on tietoiskuja, kokeiluja ja urheilijoiden fanitapaamisia. Tule hakemaan vinkkejä 
urheilijan ja liikkujan polulle! Sähköpyörätuolisalibandyn näytösottelu, pyörätuolitanssin kokeilumahdol-
lisuus, Sherborne-perheliikuntaa, Special Olympics -urheilua ja paljon muuta.

Opastusta ja neuvontaa saavutettavasta retkeilystä, erilaisista liikunnan apuvälineistä, lajeista ja niiden 
soveltamisesta sekä harrastuspaikoista.

Tarjoamme maksuttoman osallistumisen (sisältää pääsyliput Apuväline-messuille ja Liikuntamaahan sekä 
lounaan) kaikille 27.10.2019 mennessä ilmoittautuneille sporttiklubilaisille ja heidän perheilleen! Per-
hepäivään voivat ilmoittautua myös muut kuin Sporttiklubin jäsenet, mutta maksuton lounas pystytään 
tarjoamaan vain sporttiklubilaisille. Sporttiklubin jäseneksi voi ilmoittautua Sporttiklubin sivuilla (osoite  
alla).

Perhepäivän sähköinen ilmoittautumislomake löytyy Sporttiklubin sivuilta osoitteesta: 
www.vammaisurheilu.fi (–> Liikunta ja urheilu –> Lapset ja nuoret –> Sporttiklubi) Ilmoittautuneille lähe-
tetään pääsyliput postitse. Tilatut lounasliput on noudettavissa lauantaina Liikuntamaasta Paralympiako-
mitean osastolta.

Lisätiedot VAU:n lasten ja nuorten liikunnan suunnittelijoilta:
– Nina Peltonen, puh. 050 400 1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi
– Henry Manni, puh. 050 576 5501, henry.manni@vammaisurheilu.fi

LÖYDÄ OMA SEURA

TAMPERE 9.11.2019

SPORTTIKLUBI

7.-9.11.2019     TAMPERE


