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ammatilliseen koulutukseen  

15.3.–5.4.2017.

Hakeminen ja tiedot   
koulutuksista osoitteessa  

opintopolku.fi. 

HELSINKI • JOENSUU • PORVOO • TURKU • VARAA MATKASI 24 H • www.matka-agentit.fi

VARAUKSET: 
050 371 6166/Miranda 
050 414 5913/Camilla 

Teollisuuskatu 21, 
00510 Helsinki 

helsinki@matka-agentit.fi

Matka
agentit

Makusi mukaan matkalle esteettömästi

Sanna Kalmarin 
johdolla.
Hotelli Mar Y Sol. 
Puolihoitoateriat.
• 11. – 25.3.

alk. 1.630,–

Välimeren 
RISTEILY
–Barcelona, 
Marseille, Nizza, 
La Spezia, Rooma, 
Napoli, Barcelona. 
Mukana 
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Mikaela Ingberg 
keihäänheittäjä 

MM- ja EM-pronssi

HELPPOA RAHAA!
HYVÄ TUOTTO

Tilaamalla kerta-arpoja myyntiin,  
saatte jokaisesta myydystä arvasta 
jopa 3 euron myyntipalkkion. 

Jakamalla arvat jäsenillenne myytä-
väksi saatte helposti tuhansia euroja. 

Esimerkiksi jos 300 urheilijaa  
myy kukin 10 arpaa, on veroton 
tuottonne jopa 9 000 euroa! 

Arpoja voi tilata myyntiin niin pieni 
joukkue kuin suuri seurakin.

Tutustukaa 100% verovapaaseen  
varainhankintaan: unelma-arpa.fi/seurat

Urheilun Unelma-Arvalla 
keräätte helposti rahaa 
toimintaanne ympärivuotisesti.

URHEILUN  
UNELMA-ARPA  

ON SUOMEN SUURIN  
TAVARA-ARPAJAINEN.

1. 2.

KAKSI TAPAA SAADA

VIELÄ PAREMPI TUOTTO
Voitte helposti tuplata tai triplata  
tuottonne myymällä kerta-arpojen  
ohessa hyvätuottoisia tilausarpoja. 

Jokaisesta myymästänne kolmen  
kuukauden pituisesta viiden arvan  
tilauksesta saatte 36 euroa!  
 
Kun 300 urheilijaa myyvät kerta- 
arpojen lisäksi jokainen yhden arpa- 
tilausjakson, on tuottonne 10 800 
euroa lisää kerta-arpojen tuoton 
päälle!

TILAUKSET JA LISÄTIEDOT: seurat@unelma-arpa.fi, 050 573 9385, unelma-arpa.fi/seurat

Varainhankinnan  

matematiikkaa:  

   300 x 10  

+ 300 x 1 
-----------------

 
 
 = 19 800 euroa!
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ForssaPrint,
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Painosmäärä  5500 kpl
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TILAUKSET JA 
OSOITTEENMUUTOKSET
toimisto@vammaisurheilu.fi
puh. 044 752 9360

ILMESTYMINEN 2017
NRO 1  18.4. 
NRO 2  16.6. 
NRO 3  6.10. 
NRO 4  10.11. 

KANNEN KUVA 
Lauri Kinnunen.
Kuva: Lauri Heino.

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

Pääkirjoitus

www.facebook.com/
vammaisurheilu

Jumilompolo, Sisula, Välkkylä, 
Toimela, Avarala 
– Unelmakurun kylät 
kutsuvat!
Urheilun Superviikonloppu kutsui lajiliitot Lahteen marraskuun lopulla tapah-
tumatorille jakamaan oppeja kuluneelta vuodelta. Samalla kokoonnuttiin yh-
teen tekemään valintoja uudistuvan Olympiakomitean hallitukseen. Supervii-
konlopun polkaisi käyntiin kanadanranskalaisen André Noël Chakerin puhe, 
jossa hän kuljetti osallistujia luomansa Unelmakurun kyliin. Pitkään mietim-
me, miksi Jumilompolo on meidän suomalaisten mielestä niin ihana paikka. 
Kukaan meistä ei varsinaisesti myönnä pitävänsä siitä, mutta näin vain käy. 
Muitakin mahdollisuuksia olisi, mutta jäämme kiinni luomiimme ongelmiin, 
jäämme paikoillemme Jumilompoloon. Se, joka uskaltaa lähteä ratkomaan on-
gelmia tai uskaltaa jättää ongelmat taakseen, löytää itsensä jostain muualta. 

Avarala on tämän lehden teeman, yhdenvertaisuuden, kotikylä. Ratkaisuja 
pohditaan yhdessä. Luodaan uutta. Tässä kylässä ei puhuta erilaisuudesta, 
vaan positiivisesta ainutlaatuisuudesta.  Avaralan naapurista löytyy Toimela. 
Toimelassa ei jäädä paikoilleen, vaan tartutaan toimeen hyvissä ajoin – ei vas-
ta sitten kun on aivan pakko. Aivan Toimelan ja Avaralan vieressä on Välkkylä. 
Kun ollaan uusien asioiden äärellä, vanhat keinot eivät enää toimi. Pitää us-
kaltaa kokeilla uutta, etsiä uusia ratkaisuja. Sisulassa tsempataan, kannuste-
taan ja mennään läpi harmaan kiven. Yhdessä. 

Jos uskallamme lähteä Jumilompolosta, olemme uusien mahdollisuuksien ää-
rellä. Moni meistä on kuullut ja puhunut itsekin liian vähän liikkuvista lapsista. 
Tässä lehdessä on monia tarinoita Valtti-ohjelmasta. Ne ovat tarinoita Ava-
ralasta, Toimelasta, Välkkylästä ja Sisulasta. Superviikonlopussa kerroimme 
näitä tarinoita ja kokemuksia esimerkkeinä muille liikunnan parissa toimiville. 

Vammaisurheilun ja -liikunnan kentillä ollaan ainutlaatuisia. Käännetään oma 
positiivinen ainutlaatuisuutemme vahvuudeksi – yhdessä. 

Kiitokset kuluneesta vuodesta liikunnan ja urheilun parissa!

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Teema
Yhdenvertaisuus

S
ulkapallo, tennis, ryhmälii-
kuntatunti ja tanssi. Laura 
Juntunen pääsi kokeilemaan 
monipuolisesti eri liikunta-
vaihtoja yhdessä Valttina toi-

mineen Annika Silvastin kanssa. AGU-
tautia sairastava Juntunen oli perheensä 
kanssa erittäin tyytyväinen jakson antiin.

Valtti-kokeilu Vuokatin Urheiluopis-
tolla starttasi syyskuussa ja käsitti nel-

Tanssi vei mukanaan 
ja tennis herätti mielenkiinnon

jä 55 minuutin parikohtaista tapaamista 
sekä kaksi Kainuun alueen kaikkien Valt-
ti-parien kohtaamista. Liikuntaneuvojak-
si opiskeleva Silvast, 20, toivoi Juntusen, 
19, saavan lajikokeiluja, jotka jättävät hy-
vän mielen ja joista ei ole aikaisempaa 
kokemusta.

– Tavoitteena oli myös löytää laji, jota 
hän voisi jatkossa harrastaa vanhempi-
en tai kavereiden kanssa, Silvast sanoo.

Juntunen kertoo, ettei hänelle ollut 
kuin yhdestä harrastusmuodosta aiem-
paa kokemusta.

– Tanssia olin jonkun verran harras-
tanut, muut olivat uusia. Kaikista lajeis-
ta tykkäsin, mutta varsinkin tanssi oli tosi 
mukavaa. Musiikki on minulle tosi tärkeä 
asia. Robin on suosikki, mutta kuuntelen 
monenlaista musiikkia, Juntunen kertoo.

Silvast huomasi intohimon tanssia 
kohtaan.

– Laura on tosi luova, ja musiikki on 
hänelle hyvä kaveri. Teimme tanssissa 
aluksi erilaisia askelsarjoja. Sen jälkeen 
otimme myös lantiota ja käsiä mukaan. 
Tanssissa oli mukana muista lajeista poi-
keten myös toinen Valtti-pari.

Toisesta kokeilujakson mailapelistä, 
tenniksestä, voisi äiti Sirpan mukaan olla 
perheen uudeksi yhteiseksi harrastuk-
seksi.

– Ajattelin, että sitä voisimme käydä 
kokeilemassa isomman pallon kanssa.

Kokonaisuudessaan jakso vastasi mo-
lempien osapuolien odotuksia. Silvast 
kertoo jakson olleen opettavainen koke-
mus.

– Minulla oli ollut vain yksittäisiä koke-
muksia vammautuneiden kanssa, joten 
tämä oli hyvä haaste. Lisäksi, kun näki 
tanssissa toisen parin toimintaa, oppia 
tuli sitäkin kautta.

Kokeiluun osallistuneet Juntuset olivat 
tyytyväisiä jakson kokonaisuuteen.

– Tosi mukavaa, että pääsin tällaiseen 
mukaan. Annika oli kiva, ja toisen Valtti-
parin kanssa oli mukava tanssia, Laura 
hehkuttaa..

TEKSTI: HENRI LEHIKOINEN KUVA: ANNIKA SILVAST

Uusia harrastuksia ja 
yhdessä kokeilemisen iloa

Valtti-ohjelma poiki useita iloisia tarinoita: lapset löysivät harrastuksia ja 
liikunnan riemua, Valtit oppivat uutta ja nauttivat lasten ja nuorten kanssa 
toimimisesta. Kyselimme neljältä Valttiparilta, miten heidän jaksonsa sujui.

Laura Juntunen 
(oik.) kokeili jakson 
aikana ensimmäis-
tä kertaa sulkapal-
loa. Valttina toimi-
nut Annika Silvast 
johdatti mailapelin 
maailmaan.
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Teema

J
yväskyläläinen Paavo Lau-
nonen, 10, pääsi Valttinsa 
Salla Kolun kanssa kokeile-
maan parkouria, ratsastusta 
ja haastatteluhetkellä vielä 

edessä ollutta agilityä. Aiemmin Paa-
vo ei ollut hevosen selkään uskaltau-
tunut, mutta nyt mieli oli muuttunut.

– Kokeilut olivat tosi kivoja. Ratsas-
tus oli kivointa, en ollut aikaisemmin 
käynyt ratsastamassa. Se oli vähän 
jännää, Paavo kertoo.

Valtin kautta tulleiden kokeilujen li-
säksi Paavo harrastaa jo uintia ja sali-
bandyä. Uintia on kerran viikossa, sa-
libandyä on koulun iltapäiväkerhon 
yhteydessä. Salibandyä hän on har-
rastanut jo viime vuonna. Harrastuk-
set ovat Paavolle mieluisia.

Paavo innostui uusista lajeista
TEKSTI JA KUVA: HEIDI LEHIKOINEN

– Paavo on tykännyt salibandys-
tä kovasti, uinnista hän on myös aina 
tykännyt. Paavo on oppinut sukelta-
maankin jo, vanhemmat Seija ja Esko 
Launonen sanovat.

Uintiharrastukseen liittyy vielä yksi 
kiva juttu:

– Uinnin jälkeen pääsee aaltoihin, 
Paavo kertoo innoissaan.

Perhe odotti Valtti-jaksolta sitä, että 
Paavo pääsisi kokeilemaan uusia jut-
tuja. Yhdessä Salla Kolun kanssa he 
miettivät lajeja, jotka esimerkiksi ke-
hittäisivät motoriikkaa.

– Saa nähdä, mistä Paavo itse innos-
tuu. Parkour tuli kokeiluksi siitä, kun 
näimme toisen lapsen kokeilua televi-
siossa. Paavo tykkää kiipeillä, joten eh-
dotimme sitten sitä, isä kertoo.

Paavo Launonen pääsi Salla-Valttinsa kanssa kokeilemaan uusia, kivoja lajeja. Isä Esko iloitsee Paavon liikunnallisesta innosta.

– Kesällä tykkään pomppia trampo-
liinilla, Paavo sanoo ja isä jatkaa, että 
ennätys taitaa olla pari tuntia hyppi-
mistä yhteen pötköön.

Valttina Salla Kolu on kokenut per-
heen kanssa yhteistoiminnan suju-
neen kaikin tavoin erinomaisesti, vaik-
ka useamman tahon aikataulujen 
yhteensovittamisessa on tietenkin ol-
lut omat haasteensa.

– Oli ihanaa nähdä, kun Paavo in-
nostui eläimistä. Ratsastus olisi hyvä 
myös tasapainon kehitykseen. Oli iloi-
nen yllätys, että hän niin reippaasti us-
kalsi mennä. Hän näytti siltä, että oli-
si ennenkin ratsastanut. Muuten on 
ollut kiva, että kommunikaatio on su-
junut niin hyvin, hän kiittää perheen 
nyökkäillessä vieressä..
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Teema

L
eo Immonen, 8, on inno-
kas liikkuja, joka löysi Valt-
ti-projektin kautta lajikseen 
yleisurheilun ja itselleen 
uudeksi avustajakseen An-

na Saarron. Yleisurheilu oli ensim-
mäinen lajikokeilu, eikä muita oikein 
tarvinnut enää etsiä. Hän on innolla 
valmiin Turun Urheiluliiton yleisurhei-
luryhmänsä treeneissä Kupittaan hal-
lissa hyvissä ajoin.

 – Emme oikein muita sitten käy-
neet, kun heti löytyi yleisurheilu. Ei sit-
ten tullut oikein muita mieleenkään, 
Leo sanoo.

Keskiviikkoisin yleisurheilu on hä-

nelle kohokohta, josta hän on innois-
saan aina uuden viikon alettua. En-
sin on maanantaina kuitenkin toinen 
mieluisa harrastus, uinti. Hän on ko-
keillut myös laskettelua, mutta sen 
harrastusmahdollisuudet rajoittuvat 
vain pieneen osaan vuotta. Yleisurhei-
lussa ei tätäkään rajoitetta ole.

– Kaikki on oikeastaan kivointa. Odo-
tan kaikkea innolla, mitä täällä harjoi-
tuksissa tuleekaan. Nämä ovat uusia 
asioita vielä, hän kertoo hymyillen.

Haastattelupäivänä Leon ryhmä har-
joitteli pikajuoksua telineistä lähtöineen 
sekä pituushyppyä. Valtti-jaksonsa 
aluksi Saarto selvitteli eri vaihtoehto-

ja, mitä uutta Leo pääsisi kokeilemaan. 
Yleisurheilussa jo ekalla kerralla Leo in-
nostui niin kovin, että jäi lajin pariin.

– Ihan ekalla juoksulenkillä ajattelin, 
että jess!

Siitä harrastus lähti. Valtti-projektin 
puitteissa he kävivät yleisurheilussa 
kolme kertaa. Samalla Leon perhe etsi 
pojalleen uutta harrastusta, ja Saarto 
tarttui tilaisuuteen.

– Olin etsinyt avustajan töitä ja mie-
lellään jatkoin Leon kanssa. Leon 
kanssa parasta on ollut yhdessä har-
rastaminen. Meillä yhteistyö toimii hy-
vin. Leo on hyvin positiivinen ja antaa 
minullekin paljon, Saarto sanoo..

Yleisurheilu kolahti Leolle heti,
Valtista tuli avustaja

Anna ja Leo viihtyvät Turun Urheiluliiton 
yleisurheilutreeneissä.
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Teema

A
leksi Miettinen, 8, ehti 
Valttinsa Eevastiina Hyy-
ryläisen kanssa kokeil-
la pyörätuolisulkapalloa, il-
makivääriammuntaa ja 

frisbeegolfia. Aleksi innostui kovasti il-
makivääriammunnasta ja sulkapallosta. 
Sulkapallosta tulee luultavasti uusi har-
rastus ainakin pidemmällä tähtäimellä.

–Ne kokeilut oli superhyviä. Haluan 
käydä uudestaankin niitä. Eevastiina 
oli tosi hyvä tuollaisessa. Eevastiina oli 
Valttina tosi hyvä ja kiva, Aleksi sanoi.

Uintia Aleksi on harrastanut jo use-
amman vuoden, ensin erityislasten 
uintiryhmässä ja nyt puolitoista vuot-
ta paikallisseurassa kerran viikossa. Li-
säksi Aleksi soittaa musiikkiopistossa 
kornettia. Valttikokeilujen lisäksi Alek-
si kokeili veljensä kanssa syksyn aika-
na koripalloa, jonka harrastaminen on 
toistaiseksi tauolla huonosti sopinei-
den aikataulujen vuoksi.

– Tässä vaiheessa pitää vain vähän 
miettiä mihin kaikkeen pojan aika ja 
energia riittää. Innostusta pojalla riittää 
vaikka mihin ja tulevaisuuden haavee-
na onkin ratakelaus paralympialaisis-
sa. Ainoa huoli tässä vaiheessa Aleksil-
la tuntuu olevan, että kuinka ihmeessä 
voi isona pärjätä Tähdelle, Aleksin äiti 
Hanna Alve sanoo.

Perhe sai Valttikokeiluilta haluaman-
sa: pyörätuolilla liikkuvalle pojalle löy-
tyi mukavia harrastusmahdollisuuksia. 
Aleksia harmittikin, kun kokeilut lop-
puivat, sillä hän olisi mieluusti kokeillut 
Valttinsa kanssa vielä vaikka mitä.

– Ilmakivääriammuntakin tuntui ole-
van Aleksista niin hauskaa, että var-
masti siitäkin voi tulla uusi harrastus, 
kun ikää ja kärsivällisyyttä tulee vähän 
enemmän, Alve sanoi.

Hyyryläinen sanoo alun olleen haas-
tavinta, kun ideoiden pohjalta oli et-
sittävä lajien kokeilumahdollisuuksia. 
Nopeasti hän huomasi, että mahdolli-
suuksia olikin paljon ja perheiden avoin 
suhtautuminen helpotti suunnittelua.

Aleksi innostui 
ilmakivääriammunnasta 
ja sulkapallosta

–  Pyörätuolisulkapallo jäi suosikikseni, 
koska se oli niin hyvin organisoitu, siel-
lä oli asiakasystävällinen ja hyvä ohjaus. 

Hyyryläisellä oli Aleksin lisäksi toi-
nenkin Valtti-lapsi, jonka kanssa hän 
kävi muun muassa boulderoimassa ja 
maastopyöräilemässä. Valtti-jakso oli 
Hyyryläiselle opettavainen ja antoisa 

kokemukseni. 
–  Paras kokemus oli se, miten lap-

set alkoivat luottaa minuun. Tämä pro-
jekti meni kokonaisuudessaan kivas-
ti koulun ohella. Tekemistä oli paljon, 
mutta se oli kiinnostavaa. Oli hienoa 
nähdä, miten lapset tykkäävät ja per-
heet myös, Hyyryläinen sanoi..

Aleksi olisi 
mielellään jatka-
nutkin kokeiluja 
kehumansa 
Valtin kanssa.



10

Teema

K
ejkstra sanoo, että ohjel-
ma itsessään on helposti 
sovellettavissa. Haasteita 
sen sijaan luo onnistumi-
sen kannalta välttämättö-

mät kumppanuudet eri oppilaitosten 
kanssa. Valttien ja vammaisten lasten 
kohtaamiset ja Valttiparien muodos-
tamiset eivät käy hetkessä. Kejkstra 
havaitsi kuitenkin, että opiskelijat 
pystyvät toimimaan Valtteina yhden 
perehdytyskerran sekä käsikirjan avulla.

– Hienoa oli, että Valtit kokivat toimin-
nan palkitsevana ja perheet hyötyivät sii-
tä. Toki se vie myös aikaa opiskelijoilta, 
Kejkstra sanoi havainnoistaan.

Hän totesi, että ohjelma vaatii Valtti-
koordinaattorin, joita Suomessa oli 15 
eri paikkakunnalla. 

Kejkstra sai vierailullaan kotiinviemi-
siksi vinkkinä myös sen, että urheiluseu-
roille sekä alueellisille liikuntaorganisaa-
tioille on tärkeää kertoa Valtti-ohjelman 
alkamisesta. Se auttaa käytännön asi-
oissa, kun kokeiluja järjestellään.

– Me olemme tällä hetkellä siinä vai-
heessa, että yhdistämme 30 opiskelijaa 
mukaan lähteneiden vammaisten las-
ten kanssa. Jotkut ovat jo aloittaneetkin 
kokeilujaksonsa ja saaneet positiivista 
palautetta perheiltä. Perheet ovat olleet 
tyytyväisiä, että lopultakin joku auttaa 
heitä etsimään lapselleen liikuntahar-
rastusta, Kejkstra sanoo.

Hän kertoo myös iloisena, että muis-
ta ammattikorkeakouluista on oltu kiin-
nostuneita tekemään Valtin hollantilais-

Perheiden ja Valttien into 
teki vaikutuksen myös 

ulkomaalaisiin SEDY-vieraisiin
InHolland ammattikorkeakoulun lehtori Afke Kejkstra oli vaikuttunut siitä 
innosta, jolla perheet ja Valtit olivat ohjelmassa mukana. Kejkstra oli yksi 

kansainvälisistä vieraista, jotka tutustuivat Valttiin käytännössä SEDY-viikolla.
Suomen Valtti toimii hienona esikuvana ja mallina muille SEDY-projektin maille, 

joissa aiotaan myös toteuttaa vastaavaa pienemmässä mittakaavassa. 

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: AIJA SAARI

versiosta koko maanlaajuista projektia. 
Kejkstra tutustui muiden kansainvä-

listen SEDY-vieraiden tapaan Valttiin 
Lahden alueella, jossa tyytyväinen koke-
mukseen oli myös Lahden Ammattikor-
keakoulun lehtori Katri Kämäräinen.

– Kokemus oli tosi hyvä. Meillä oli 
erinomainen Valttikoordinaattori (Jen-
na Kallatsa). Saimme häneltä ja VAU:sta 
erittäin hyvät kirjalliset ohjeet. Niiden 
mukaan oli helppo toimia. Opettajana 
olen ollut taustalla ohjaamassa ja neu-
vomassa opiskelijoita siinä, miten he 
opinnollistavat mukanaolonsa Valttitoi-
minnassa, Kämäräinen sanoo.

LAMK:n opiskelijoista osa teki vapaas-

ti valittaviin tai täydentäviin, osa teki 
osana pakollista sovelletun liikunnan 
kurssia. LAMK:sta mukana oli yhdeksän 
sosionomiksi ja fysioterapeutiksi opis-
kelevia.

– Valtti oli hyvin organisoitu. Hyvä idea 
oli palauteseminaarissa tullut ajatus sii-
tä, että oppimispäiväkirjat olisivat yh-
tenäiset. Opintopistemääriä en laittaisi 
yhtenäisiksi, meillä opiskelijat ovat teh-
neet 1–5 opintopistettä, suurin osa kak-
si, Kämäräinen miettii jatkoa ajatellen.

Opiskelijat ovat saaneet muun mu-
asta kokemusta ja rohkeutta perheen 
kanssa yhteistyön tekemisestä sekä eri-
laisuuden kohtaamisesta..

Afke Kejkstra vaikuttui näkemästään ja kokemastaan SEDY-viikolla Suomessa.
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S
uomen Vammaisurheilun ja 
-liikunnan toteuttama vam-
maisten lasten ja nuorten 
liikkeen lisääntymiseen ja 
harrastusten löytämiseen 

tähdänneen Valtti-ohjelman pilottijak-
so onnistui. 

Valtti-ohjelmassa testattiin mallia, jos-
sa henkilökohtainen vammaisliikunnan 
konsultti tai ohjaaja eli Valtti toimii har-
rastuksen pariin saattajana erityistä tu-
kea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. 
Ohjelma osoittautui jo hakuvaiheessa 
suosituksi, sillä mukaan haki 367 lasta 
tai nuorta. Heistä 288 aloitti ohjelman.

Perheiden kokemuksia gradussaan 
tutkivan Heidi Skantzin väliraportin 
mukaan toistaiseksi vastanneista per-
heistä (86) liike oli lisääntynyt 68 pro-
sentilla ja harrastus oli löytynyt 58 
prosentilla.

–  Kokeilu on selkeästi ollut menes-
tys jo väliarvioinnin perusteella. Olem-
me huomanneet, että toimintamalli 
toimii, ja tätä jatketaan. Teemme täs-

tä pysyvää toimintaa, Valtin pilottivai-
heesta vastannut VAU ry:n tutkimus-
päällikkö Aija Saari sanoo. 

Valtti-ohjelma toi käyttöön myös on-
nistuneen työkalun osallisuuden tu-
kemiseksi, kun lapset ja nuoret arvioi-
vat harrastuskertojaan hymynaamoilla 
tai peukuilla. Valtteja kannustettiin ky-
symään osallistujan oma palaute ja do-
kumentoimaan hymynaama tai peukku 
valokuvaan jo tapahtumapaikalla.

– Kokeiluihin saatiin mukaan lapsen 
ääni, mutta samalla se tuotti materiaa-
lia vanhempien kanssa läpikäytäväksi. 
Osa Valteista jopa askarteli osallistujan 
kanssa omat hymynaamat, jotka kulki-
vat mukana harrastuskokeiluissa. Täs-
tä aiheesta on valmisteilla myös yksi pro 
gradu -työ osana laajempaa Valtti-ohjel-
man seurantaa, Saari kertoi.

Valteilta, opettajilta ja kuntien liikun-
tatoimilta kerätyissä palautteissa on jo 
toistaiseksi käynyt ilmi Valttikoordinaat-
toreiden keskeinen rooli. Viidellätois-
ta paikkakunnalla toimivat Valttikoordi-

naattorit ovat olleet ”elintärkeitä”. Uusia 
koordinaattoreita ensivuoden ohjel-
maan etsitään jo. Pilottivuosi on tuonut 
oppia siitä, minkä varaan pysyvä malli 
kannattaa rakentaa:

– Oppilaitosyhteistyötä systemati-
soidaan ja laajennetaan. Ja sen jälkeen 
tiivistetään yhteistyötä kuntien liikun-
ta- ja koulutoimien kanssa.

Kokeilu on jo antanut merkittävää 
tietoa myös ongelmakohdista jatkoa 
ajatellen.

– Oppilaitosyhteistyön lisäksi ratkais-
tavia asioita on kaksi. Ensiksi meillä on 
ollut jonkin verran sitoutumisongelmaa 
sekä Valttien että perheiden osalta. Toi-
seksi seuratarjontaa täytyy jatkossa saa-
da paremmin kasaan, että Valtille on 
helposti saatavilla tietoa paikkakunnan 
liikuntatarjonnasta, keneen olla yhtey-
dessä kokeilujen osalta, Saari sanoo. 

Palauteseminaarin esitykset ja muuta 
infoa Valtista:  http://www.vammaisur-
heilu.fi/ajankohtaista/valtti 

Lahtelainen Felix Juntunen viihtyi kokeiluiden parissa 
Valttinsa Simo Sahlmanin kanssa.

Jenni Kanniaisen 
päiväkirjoihin 
kertyi iloisia 
merkintöjä. >

Valtissa liikuttiin
lapsen ehdoilla

Liike lisääntyi, harrastuksia löytyi
TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVAT: VALTIT
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H
aastattelimme kymmen-
tä Helsingin alueella Valt-
ti-ohjelmaan osallistuvan 
lapsen huoltajaa. Haasta-
tellut perheet olivat alku-

kartoituksessa ilmoittaneet, ettei lap-
sella ole liikuntaharrastusta. Perheissä 
on kolme tyttöä ja seitsemän poikaa, 
iältään 7–16-vuotiaita. Vain kahdella 
lapsella oli haastattelujen hetkellä jo-
kin ohjattu liikuntaharrastus, mutta 
kaikki olivat joskus kokeilleet jotakin 
ohjattua liikuntaharrastusta. Haastat-
telut tehtiin kesällä ennen Valtti-kokei-
lujen käynnistymistä.

Tutkimuksen teoreettisena taustana 
käytämme MOHO, Model of Human 
Occupation eli Inhimillisen toiminnan 
mallia ja ICF-luokitusta. Jäsensimme 
tulokset ICF-luokituksen osa-alueiden 
mukaan neljään ryhmään: 1) ruumiin/
kehon toiminnot ja rakenteet 2) suori-
tukset ja osallistuminen 3) ympäristö-
tekijät ja 4) yksilötekijät.  

Tiedon puute 
rajoittaa erityislapsen 

osallistumista 
liikuntaharrastuksiin 

Selvitämme opinnäytetyössämme erityislasten ohjattuihin liikuntaharrastuksiin 
osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä, esteitä ja mahdollistajia.
Toimintaterapian opinnäytetyömme valmistuu keväällä 2017.

TEKSTI: TOIMINTATERAPIAOPISKELIJAT TUULI AHONEN JA SAMULI PAJULAHTI

Aineiston ensimmäisten analyysien 
perusteella näyttää siltä, että vaikeas-
ti saatavilla oleva tieto erilaisista mah-
dollisista harrastuksista ja vanhempi-
en rajalliset voimavarat ovat keskeisiä 
syitä siihen, ettei erityislapselle ole 

löydetty liikuntaharrastusta. Lapset, 
jotka tarvitsevat jatkuvaa tukea arjes-
sa, tarvitsevat myös harrastukseen 
mukaan henkilökohtaisen avustajan 
tai ryhmään tarvitaan useampi ohjaa-
ja. Lisäksi vanhemmat toivovat liikun-
taharrastuksen olevan lapsen oma 
juttu, eikä lapsen ja vanhemman yh-
teinen harrastus.

Ympäristötekijöistä keskeisin osallis-
tumisen este on tiedon puute. Lähes 
kaikki perheet kokivat tiedon erityis-
lapsille suunnatuista harrastusmah-
dollisuuksista olevan hankalasti löy-
dettävissä. Muutamat perheet kokivat 
tiedon etsimisen haastavaksi, koska 
heillä ei ollut tietoa siitä, mitkä harras-
tukset voisivat yleensä soveltua lap-
selle, ”vaikee tavallaan ees alkaa ettii 
mitä alkais harrastaa ku ei tiiä mitkä 
ne mahdollisuudet on”.  Yli puolet toi-
voi, että joku kokoaisi tiedon erityis-
lapsille suunnatusta harrastustarjon-
nasta nettiin yhteen paikkaan..
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A
lppihiihtäjänä pitkän uran 
tehnyt ja nykyään Suomen 
Paralympiakomitean ke-
hittämispäällikkönä toimi-
va Katja Saarinen tietää, 

millaista on olla naishuippu-urheilija 
paralympialajissa. 

– Olen eri tilanteissa huomannut, 
että se ei ole välttämättä se kaikista 
edullisin, jos ajatellaan yritysten kans-
sa tehtävää yhteistyötä tai medianä-
kyvyyttä. Kyllä niissä nähdään, että on 
vähemmistön vähemmistössä. 

Saarisen ja kansainvälisten kolle-
gojensa retki Kilimanjarolle lähti juuri 
tuosta ajatuksesta. 

– Halusimme ikään kuin näyttää 

Marginaalin 
marginaalista 
parrasvaloihin
”Sosiaalinen media on naisnäkökulmasta

tuonut mahdollisuuksia”
TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA / MAIJU TORVINEN

mitä naisvammaisurheilu voi olla, ja 
kuinka vahvoja naisvammaisurheili-
jatkin voivat olla. Yleensä tulee ikään 
kuin väheksyntää osaksi. Vuorelle piti 
kiivetä, että Helsingin Sanomat teki 
minusta ensimmäisen kunnon jutun, 
Saarinen muistelee.

Hän kokee, että marginaalin margi-
naalissa saa aika paljon tehdä ja saa-
vuttaa, että saa arvostusta ja huomiota 
osakseen. Hän iloitsee siitä, että asen-
ne vammaisurheiluun on muuttunut 
ja paralympiaurheilun medialuvut esi-
merkiksi ovat aivan toista kuin Saarisen 
aloitellessa uraansa 15 vuotta sitten.

–  Sosiaalinen media on naisnäkö-
kulmasta tuonut mahdollisuuksia aika 

paljon enemmän. Sitä kautta pystyy 
itse tuomaan omaa persoonallisuut-
taan ja tarinaansa esille, ei tarvitse 
enää odottaa, että joku muu tuo si-
nua esille. Ajatellaan vaikka Liisa Liljaa, 
joka oman tekemisensä ja blogiensa 
kautta on noussut hyvin esiin. Naiset 
ovat saaneet oman äänensä parem-
min kuuluviin tämän päivän teknologi-
alla. Se näkyy.

Saariselle vaikuttaminen on ollut aina 
tärkeää. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
ovat arvoja, joita hän on aina halunnut 
edistää. Nykyään hän vaikuttaa muun 
muassa IPC:n urheilijavaliokunnassa.

– Haluan sitä kautta näyttää, että 
naisurheilijan kokemus on arvokasta 
kilpakenttien jälkeenkin. Haluan teh-
dä vaikuttamistyötä urheilumaailmas-
sa monella eri tasolla.

Hän sanoo, että vaikka vammaisur-
heilun arvostuksessa Suomi on jää-
mässä jälkeen monia maita, Suomes-
sa ollaan sukupuolten tasa-arvossa 
paremmalla tasolla. Paralympiaurhei-
lun parissa keskustelua käydään pal-
jon kehittyvistä maista, joissa vam-
maisurheilu on vasta lapsenkengissä 
ja naisten asema huomattavasti hei-
kompi.

 Kehittyvissä maissa tämä on iso on-
gelma. IPC tekee konkreettisia toimia 
kannustaakseen vammaisia naisur-
heilijoita pääsemään toimintaansa ja 
kisoihin mukaan. Esimerkiksi Rion pa-
ralympialaisiin mailla, joilla oli yksi ur-
heilijapaikka saavutettuna,  oli mah-
dollista saada lisäksi yksi villi kortti 
naisurheilijalle toiseksi maapaikaksi, 
Saarinen sanoo..

Katja Saarinen 
tekee vaikutta-
mistyötä monella 
eri tasolla.
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Yhdenvertaisuus 
ja tasa-arvoasiat 

etenevät OKM:ssä 
kaksoisstrategialla

”Pikkuhiljaa päästään 
konkreettisiin toimenpiteisiin”

TEKSTI JA KUVA: HEIDI LEHIKOINEN

V
altion liikuntaneuvoston yhdenver-
taisuus- ja tasa-arvojaoston toimin-
takenttä on niin laaja, että tilanteen 
selvitys- ja arviointityö ottaa aikansa. 
Liikuntaneuvoston suunnittelija Toni 

Piispanen sanoo, että vaikka paljon on jo tehty, 
pikkuhiljaa päästään myös konkreettisiin toimen-
piteisiin.

Liikuntaneuvoston alaisena toimiva yhdenver-
taisuus- ja tasa-arvojaosto on ollut toiminnassa 
vuoden. Teijo Pyykkösen tekemä taustaselvitys 
on ollut apu, kun asioita on ryhdytty edistämään. 
OKM:ssä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita 
edistetään kaksoisstrategialla.

– Toinen on näiden asioiden sulauttaminen 
mainstream-liikuntaan, valtavirtaistaminen. Toi-
nen on, että tehdään kohdennettuja toimenpitei-
tä tietyille alueille esimerkiksi liikuntakulttuurin 
arviointiin liittyviä asioita. Arvioinnin ja koko toi-
minnan taustalla toimii liikuntalaki, josta löytyy 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokohdat, mihin koko 

liikuntakulttuurin arviointia peilataan, Piispanen 
sanoo.

Valtavirtaistamisessa on jo todettu jatkuvan 
seurannan ja tutkimustiedon tarve. Piispanen sa-
noo, ettei yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteu-
tumisesta suomalaisessa liikuntakulttuurissa ole 
riittävästi tietoa.

– Se on lähtöhavainto. Siihen liittyen olemme 
tehneet ensimmäisiä toimenpiteitä: tuo näkökul-
ma on tuotu jatkuvaisiin seurantamittaristoihin. 
Seurantatietoa tullaankin jatkossa saamaan mm. 

 “Ei ole tarkoitus tehdä 
tiukkoja kriteereitä, 

vaan edetä  
kannustavalla otteella.”
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Move-mittauksissa, Tea-viisari kyselyssä ja lasten ja 
nuorten vapaa-aikatutkimuksessa.

Soveltava liikunta kokonaisuudessaan tullaan ar-
vioimaan ennen erityisliikunnan neuvottelupäiviä 
2018, lähinnä liittyen kuntien erityisliikunnan jär-
jestämiseen. Huippu-urheilun arvioinnissa näkö-
kulmat ovat esillä, ja siinä paralympiaurheilu on 
arvioinnin kohteena ja katsotaan täysin huippu-ur-
heilun sisälle. 

– Meillä on nyt jaosto, joka tekee jatkuvaa yhteis-
työtä ennakointi- sekä tutkimus- ja arviointijaos-
tomme kanssa. Näissä yhteyksissä syntyvät asiat, 
kehittämisehdotukset ja toimenpide-esitykset, joita 
sitten viedään koko ajan Valtion liikuntaneuvoston 
käsittelyyn. Sillä varmistetaan se, että Valtion liikun-
taneuvoston isoimmissa ja tärkeimmissä lausun-
noissa tämä näkökulma on sisällä. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaostolla on nel-
jä alatyöryhmää. Yksi katsoo YK:n vammaisten ih-
misoikeus-asioita ja sen eteenpäinvientiä vammais-
liikunnassa, toinen keskittyy tasa-arvoon, kolmas 

alueelliseen eriarvoisuuteen ja hintapolitiikkaan liit-
tyvä. Neljäs alatyöryhmä keskittyy seurantatiedon 
mittareihin ja indikaattoreihin. 

– Lisäksi LTS:ään on perustettu koulutus- ja tut-
kimustyöryhmä soveltavan liikunnan alueella sekä 
VAU:hun kuntien erityisliikunnan neuvottelukunta. Ki-
teytetysti voisi sanoa, että toimintakenttämme on hir-
veän laaja. Kokonaisuuden hahmottaminen vie aikaa. 
Pikkuhiljaa päästän konkreettisiin toimenpiteisiin. 

Vaikka taustalla tehtävä tärkeä työ ei vielä ole laa-
jemmin konkreettisesti näkynyt, jatkoaskeleet ovat 
selvät. Tulevaisuudessa esimerkiksi kaikki valtion-
apuun liittyvät päätöksentekoprosessit pyritään 
käymään täysin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
kannalta läpi.

– Positiivista on, että OKM:ssä velvoitetaan lajilii-
tot tekemään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunni-
telmat. Ne tullaan käymään täällä läpi ja niillä var-
masti on merkitystä tukikokonaisuuteen. Ei ole 
tarkoitus tehdä tiukkoja kriteereitä, vaan edetä kan-
nustavalla otteella, Piispanen sanoo..

Teema
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L
ajiliittojen integraatiotyön ti-
lanteesta VAU:n tutkimus-
päällikkö Aija Saari toteut-
ti sähköisen kyselyn noin 60 
liitolle.

Kyselyllä selvitettiin, onko lajiliitol-
la toimenpiteitä erityisryhmiin kuulu-
vien henkilöiden mukaantulon helpot-
tamiseksi, millaista terveyttä edistävää 
toimintaa tai kohdennettuja erityisryh-
miä liitossa toteutetaan ja missä mää-
rin lajiliitto on ottanut kokonaisvastuun 
lajinsa vammaiskilpaurheilumuodois-
ta. Edellisen kerran näitä arvioitiin kaksi 
vuotta sitten (Saari 2015).

Syys-lokakuussa lähetettyyn kyselyyn 
vastasi 43 valtionapua saavaa lajiliit-
toa. Suurin osa (26 vastaajaa) toteuttaa 
vammaiskilpaurheilua jossakin muo-
dossa. Pääpaino on paralympia- (20 
vastaajaa) ja Special Olympics -toimin-
nassa (14 vastaajaa). Vastaajista kol-
masosalla painopiste on kunto- ja ter-
veysliikunnassa.

Yhdenvertaisuuslaki 
pisti vauhtia 

lajiliittointegraatioon 
Yhdenvertaisuuslaki on ollut voimassa runsaan vuoden.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää valtionapua saavilta
liikuntajärjestöiltä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

TEKSTI: AIJA SAARI JA HEIDI LEHIKOINEN KUVA: HARRI KAPUSTAMÄKI

Yhdenvertaisuus on edennyt. Laji-
liitoista 35 on huomioinut erityisryh-
mät ja vammaisurheilun yhdenvertai-
suussuunnitelmassaan. Suurin osa (29 
liittoa) markkinoi lajia ja 31 kannustaa 
seuroja toteuttamaan toimintaa myös 
erityisryhmille. 25 liittoa on nimennyt 
vastuuhenkilön tai työryhmän asiaa 
edistämään. Hyvältä siis näyttää.

Toisaalta on aiheita, joilla tarvitaan li-
sätoimia. Vain 15 liittoa kokoaa sään-
nöllisesti tietoa seuroissa liikkuvista 
erityisryhmistä ja 17 tekee työtä esteet-
tömien liikuntaolosuhteiden tai saavu-
tettavien palveluiden kehittämiseksi.  
Vain kahdeksan liittoa kerää palautetta 
erityisryhmiltä.

– Jos ei kysy asiakkaiden palautet-
ta tai seuraa osallistujatilastoja, kuinka 
voi tietää, missä mennään ja mitä pitäi-
si parantaa, vinkkaa Saari.

Yhdenvertaisuus ja inkluusio eivät 
ole helppoja asioita. Saaren mukaan 
edistyneimmät liitot ovat oivaltaneet 

kaksoisstrategian, jossa toisaalta edis-
tetään erityisryhmiä, mutta samanai-
kaisesti valtavirtaistetaan.

– Kesäkuussa allekirjoitettu YK:n vam-
maisten henkilöiden oikeuksia koskeva 
ihmisoikeussopimus tuo yhdenvertai-
suustarkasteluun vielä yhden tulokul-
man, Saari kertoo. 

Sopimuksen mukaan vammaisilla 
henkilöillä tulee olla mahdollisuus va-
lita missä haluaa liikkua ja toimia. Ei 
siis ihme, että muutama vastaaja ane-
lee apua sen selkiyttämiseen, että mis-
tä tässä integraatiossa oikein on kyse.

Kokonaisuutena lajiliittojen tilanne 
on kirjava.

– Meillä on liittoja, kuten uinti, ratsas-
tus ja judo, jotka ovat tehneet tätä työ-
tä pitkään ja jotka pystyisivät jo opas-
tamaan muitakin. Sitten on pirteästi, 
mutta tyhjästä aloittavia liittoja kuten 
frisbeegolf ja miekkailu, jotka tarvitsevat 
aivan erilaista tukea, ihan alusta alkaen.  
Yksi kyselyssä esille noussut idea on se, 
että lajiliittoja voisi ryhmitellä tason tai 
kehittämisteemojen mukaan. Lajiliitot 
voisivat sparrata myös toisiaan.

Lajiliitoissa arvostetaan VAU:n ja Pa-
ralympiakomitean tukea.

– Meidän tukitoimet arvioidaan pää-
osin hyvälle tasolle, iloitsee Saari. 

Esimerkiksi Liikuntamaasta on tul-
lut lajiliittojen ja vammaisurheilun yh-
teinen oppimis- ja kohtaamispaikka.  
Toisaalta lajiliitot toivovat vammais-
urheilun keskeisiltä toimijoilta yhte-
näisempää suunnittelua ja viestintää, 
esimerkiksi yhteistä vuosikelloa, joka si-
sältää kaikki keskeiset vammaisurhei-
lun koulutukset ja tapahtumat..

Uimari Meri-Maari 
Mäkinen.
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Teema

Pirkko Justander
on alati liikkeellä 

Pirkko Justander, 56, harrastaa liikuntaa 
yhdestä kolmeen kertaan viikossa.

Hän harrastaa tuolijumppaa ja tuolijoogaa,
jälkimmäistä työnsä takia nykyisin vain viikonloppuisin.

TEKSTI: MIKAEL KIVIMÄKI KUVA: PIRKKO JUSTANDER

H
än on 56-vuoti-
as töissä käyvä 
nainen ja kah-
den lapsen iso-
äiti. Hän liikkuu 

tänä päivänä pääasiassa säh-
köpyörätuolilla ja harrastaa 
liikuntaa mahdollisuuksien 
mukaan. 

– Ensi syksynä olisi kummis-
kin tarkoitus aloittaa myös 
vesijuoksu, jos suinkin mah-
dollista, Justander suunnitte-
lee. 

Hänellä on myös oma lii-
kuntamuoto, jonka mahdol-
listaa omassa kerrostalossa 
oleva kellarikäytävä.

– Menen sinne alakertaan 
kellarikäytävään aina välil-
lä, laitan soimaan radiosta 
Muistojeni Bulevardi- nimi-
sen kanavan, se on nimittäin 
lemppariradiokanavani, ja sit-
ten kävelen kellarikäytävässä 
edestakas käytävää pitkin. Se 
tekee hyvää jaloille. Se on ta-
vallaan oma rollaattorikävely-
harjoitus, Justander valaisee. 

Vaikka tukiasioiden hoita-
minen onkin osittain paran-
tunut Justanderin mukaan vii-
me vuosina, ongelmakohtiin 
silti törmää edelleen.

– Aloitin fysioterapian jo vuonna -68, ja silti edel-
leen Kelan kanssa aloitetaan aina nollasta. Pitää 
olla lähetettynä kaksi hakemusta, lääkärintodistus, 

ja sitten Kelan päätöstä saa-
daan odotella 6-8 viikkoa. 
Myös kuljetuspalveluiden vä-
hyys harmittaa, sillä pääsen 
matkustamaan vain 18 mat-
kaa kuukaudessa. Tähän lu-
keutuu ystävien näkeminen, 
liikunta, kaupassakäynti ja 
kaikki muu. 

– Onneksi on tuo sähkö-
pyörätuoli olemassa nyky-
ään, koska sillä voi hoitaa 
asiat kotona kätevästi, ja kyl-
lä tässä lähipiirissä sillä liik-
kuu melko ripeästi, kunhan ei 
ole hirveän paksu kinos lunta 
maassa, Justander sanoo ja 
naurahtaa. 

Pääseekö liikuntarajottei-
nen harrastamaan liikuntaa 
yhdenvertaisesti tänä päivä-
nä muiden kanssa ja teke-
mään omia juttujaan?

– Nykyään on siitä kiva tilan-
ne, että esteettömiä paikko-
ja ja eri kuljetuspalveluita on 
enemmän. Ennen vanhaan 
oli paljon vähemmän hisse-
jä, ja helppoja kulkureittejä 
oli myös vähemmän, Justan-
der arvioi. 

– Nykyään hienointa on 
vissiin se, että liikuntaan 

ja liikunnan tarpeeseen suhtaudutaan paljon pa-
remmin, Justander kehaisee varovasti hieman pa-
rempaan suuntaan muuttunutta tilannetta..

 “Pirkon motto: 
 ”Se, että tekee oikein,  

ei aina miellytä kaikkia;  
vain niitä ihmisiä jotka 
tarvitsevat sitä eniten.”
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Teema

M
ikko Sjöblomin rakkaus lumilautailuun on 
niin syvää, että se kesti vakavan onnetto-
muudenkin. Kaikki Snoukkaa -hankkeen 
yhtenä lähettiläänä toimiva Sjöblom toi-
voo, että yhä useampi antaisi lumilautailul-

le mahdollisuuden. Omaa alkutaivaltaan lajissa hän muis-
telee hymyillen.

– Yhtenä pimeänä iltana Talmassa se lähti. Eka nappa-
si laudan kantti kiinni lumeen ja pää rinteeseen, siellä söin 
lunta monen monta kertaa ennen kuin kolmantena päivä-
nä uskaltauduin isoon rinteeseen. Se oli jotain niin outoa, 
en ollut ikinä kuvitellut mitään sellaista, Sjöblom sanoo.

Talmaan hän meni koulukaverinsa, myöhemmin ammat-
tilaiseksi niin ikään edenneen Jaakko Seppälän innoittama-
na. Jääkiekko oli jäänyt hieman aiemmin, ja 13-vuotias nuo-
rukainen etsi uutta mukavaa harrastusta.

– Hain jotain uutta, hän sanoo.
Mikko Sjöblom on entinen lumilautailun ammattilaislas-

kija, jonka ura päättyi aivovamman ja toispuolisen halva-
uksen aiheuttaneeseen onnettomuuteen 2001. Sen jälkeen 
hän palasi lautailun pariin ja löysi sen parista jälleen itsel-
leen mielekkään työn: tällä kertaa opettajana Talman las-
kettelukeskuksessa. Sjöblomille lumilautailu on antanut 
niin paljon hienoja hetkiä, että yhden hetken nimeäminen 
on vaikeaa.

– Kuten se hetki, kun olin Mack Dawgin Resistance-eloku-
van Suomen ensi-illassa. Se oli hassua, kun oli kaikki kave-
rit katsomassa leffaa, jota itse oli ollut toteuttamassa, hän 
muistaa hymyillen. 

Elokuvat kuuluvat osana lumilautailuun. Sjöblom ehti 
tehdä ennen loukkaantumistaan viisi leffaa. Kaikki Snouk-
kaa -projekti päättyy keväiseen leffaprojektiin.

– Kuvaaminen tuo sellaisen tietynlaisen energian.
Hän toivoo kaikkien antavan lumilautailulle mahdollisuu-

den, vaikka alku saattaa olla haastava. Mies itse on lajista 
vuosien jälkeenkin niin innoissaan, että kaikkea on vaikea 
edes yrittää pukea sanoiksi.

– Ihan sama mikä vaiva sinulla on, tule sinne vaan, ei mi-
tään väliä. Kokeilkaa! Vaikka alku olisi sellainen kuin minul-
la, Sjöblom kannustaa kaikkia mukaan..

Mikko Sjöblom kannustaa 
antamaan lumilautailulle 

mahdollisuuden
”Laji sopii kaikille”

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVAT: SAMI VÄLIKANGAS/GRAINY DAY PICTURES OY

Tuure Väänänen, 7, pääsi nauttimaan Sjöblomin opetuksesta 
lautailun parissa.
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Teema

Kaikki 
Snoukkaa! 
-projekti 
kannustaa 
nauttimaan 
lautailusta
Kaikki Snoukkaa! –projekti on Suomen 
Lumilautaliiton alainen vammaislau-
tailun edistämisprojekti, jonka pää-
tavoitteena on luoda lumilautailun 
edellytyksiä kaikille toimintakykyyn 
katsomatta. Hankkeessa viestitään lu-
milautailun harrastus- ja kilpailumah-
dollisuuksista liikuntarajoitteisille ja 
muille erityistä tukea tarvitseville hen-
kilöille ja heidän lähipiirilleen. Projekti 
on osa Suomen Lumilautaliiton yhden-
vertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa.

– Pyrimme tavoittamaan ja innosta-
maan lajin pariin kaikkia. Diagnoosi ei 
ole se tärkein asia, vaan oma halu ja 
kiinnostus lumilautailua kohtaan. Rak-
kaudesta lajiin, niin kuin me Lumilau-
taliitossa tapaamme sanoa, projekti-
päällikkö Tiina Lindström sanoo.

Kauden aikana kaikkisnoukkaa.com 
-sivustolla kerrotaan muun muassa ta-
rinoita laudalle nousemisesta, itsen-
sä voittamisesta ja huikeista lautailu-
elämyksistä sekä tarjotaan tietoa lajin 
aloittamiseen ja apuvälineisiin liittyen. 
Projekti huipentuu keväällä 2017.

– Silloin kutsumme projektin kautta ta-
voittamiamme lautailijoita mukaamme 
pohjoisen lumille kuvaamaan ensim-
mäistä suomalaista vammaislumilau-
tailu-elokuvaa. Elokuvassa kuvaamme 
monipuolista laskemista, huikeita mai-
semia ja ennen kaikkea hyvää fiilistä ja 
yhteisöllisyyttä – eli juuri sitä mistä lu-
milautailussa on oikeastaan kyse, Lind-
ström sanoo.

Lisätietoja leffaprojektista: https://kaik-
kisnoukkaa.com/leffaprojekti/
Seuraa hanketta somessa: @kaikkisnouk-
kaa ja #kaikkisnoukkaa tägien alla ja väli-
tä viestiä eteenpäin kiinnostuneille!

Lumitapahtumat 
Lumitapahtumat ovat koko perheen liikuntatapahtumia 
joissa perheet voivat lasketella, lumilautailla, maasto hiih-
tää ja tavata muita perheitä. Tänä vuonna lumitapahtumat 
ovat matalan kynnyksen kokeilutapahtumia, joissa erityistä 
tukea tarvitsevilla on mahdollisuus osallistua kelkka- tai pys-
tylasketteluun, lumilautailun tai maastohiihdon opetukseen 
yhdessä oman avustajan kanssa.  On tärkeää, että myös 
perheenjäsenet, kaverit, henkilökohtainen avustaja tai opas 
saavat opetusta siihen, kuinka rinteessä voi laskea erityistä 
tukea tarvitsevan laskijan kanssa tai miten onnistuu maasto-
hiihto. Näin laskettelusta, lumilautailusta tai maastohiihdos-
ta voi tulla osa yhteistä harrastusta! Laskettelun opetukses-
ta vastaavat soveltavan alppihiihdon ohjaajat ja opetuksessa 
hyödynnetään soveltavan alppihiihdon ja lumilautailun vä-
lineistöä. Maastohiihdossa ovat mukana osaavat maasto-
hiihdon ohjaajat ja valmentajat sekä mahdollisuus kokeilla 
maastohiihdon välineistöä.

Tervetuloa, etukäteen ilmoittautumiset tapahtumiin. Laskette-
lun opetuksen hinta on 20€/laskija, sisältäen laskijan ja avustajan 
välineet opetuksen ajaksi. Osallistuminen ei sisällä vakuutusta.  

LUMILAUANTAI
14.1. Kaikki Snoukkaa lumilautailutapahtuma 
Hyvinkää, Sveitsin hiihtokeskus
4.2. Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
Sastamala, Ellivuori
28.1. Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
Ruokolahti, Free Ski
11.3. Maastohiihtotapahtuma
Tampere, Kaupin urheilupuisto

LUMISUNNUNTAI
22.1. Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
Jämsä, Himos
29.1. Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
Vuokatti, Vuokatin rinteet
1.4. Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma 
Ylläs, Iso-Ylläs
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Kolumnipalstalla pohditaan, ihmetellään ja otetaan kantaa 
vammaisurheiluun ja -liikuntaan eri näkökulmista.

Näkökulma

MAARIT KAARI on
Kauhajoen kaupungin erityisryhmien liikunnansuunnittelija.

S
uperfutistreenit aloitettiin vuonna 2012 yhteis-
työssä Kauhajoen Karhun jalkapallojaoston, Ke-
hitysvammaisten Tuki ry:n ja Kauhajoen kau-
pungin liikuntapalveluiden kanssa. Treenejä 
ohjaavat ja avustavat jalkapalloa Karhussa har-

rastavat nuoret, minä koordinoin toimintaa ja tukiyhdis-
tykseltä saadaan vuosittain rahallista apua esimerkiksi oh-
jaajien palkanmaksuun, uusien pallojen ja varusteiden 
hankintaan. Hallin omistava KarhuPallo ry tukee ryhmää 
antamalla maksuttoman hallivuoron. Superfutis on yhteis-
työtä sen parhaassa merkityksessä. 

Yhteistyön merkitys tulee lisääntymään. Kuntakentässä 
se on huomattu tehokkaaksi tavaksi toimia.  Harrastetoi-
minta kaikenikäisille olisi seuroille uusi mahdollisuus saa-
da uusia liikkujia. Toiminta on sitä yhdenvertaisempaa mitä 
useampi pääsee mukaan. Samalla kun autan seuraa, mi-
nunkin työni helpottuu eikä kaikkea tarvitse tehdä yksin. 
Kumpikin voittaa.

Yhdenvertaisuutta on myös se, että liikuntapaikoille pää-
see. Kuntien tulisi järjestää harrastamisen edellytykset si-
ten, että ne ovat kaikkien saavutettavissa. Arki- ja lähiliikun-
ta ovat mahdollista vain esteettömillä ja lähellä sijaitsevilla 
liikuntapaikoilla. Liikuntapaikoille ei aina tarvitse matkata 
autolla. 

Meidän kunnassa halutaan tarjota matalan kynnyksen 
harrasteryhmiä kaikille avoimen liikunnan periaatteella. 
Toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat tarvit-
sevansa erityistä tukea harrastaakseen liikuntaa, diagnoo-
sia ei tarvita.  Monilla kunnilla on myös erilaisia tuki- tai 
avustusmahdollisuuksia helpottamaan liikunnan harrasta-
misesta aiheutuvia kuluja. Kunta voi esimerkiksi myöntää 
vapautuksia salivuoromaksuista tai henkilö voi lunastaa 
edullisen erityisryhmien liikuntakortin hakemuksesta, jol-
la saa maksutta liikuntapalveluita (kuntosali, uimala). Kysy 
rohkeasti näistä tukimuodoista oman kuntasi liikuntapal-
veluiden henkilökunnalta! Kunnalla on myös kuntalaisten 
kuulemisvelvollisuus. Osallistu rohkeasti kuntien järjestä-
miin keskustelutilaisuuksiin. Uudistuksia voi saada aikaan 
myös tekemällä kuntalaisaloitteen (www.kuntalaisaloite.fi).

Omassa työssäni kaupungin erityisliikunnan suunnitte-
lijana koordinoin ja ohjaajan erilaisia  liikuntaryhmiä vau-
vasta vaariin. Toimin myös oman työni ohessa VAU:n alu-
eellisena yhteyshenkilönä, jolloin osaan neuvoa ja opastaa 
ihmisiä myös vammaisurheilun liittyvissä kysymyksissä. 
Kunnallisen ja terveydenhuollon kentän muuttuessa kan-
nustan kaikkia etsimään uusia yhteistyökumppaneita, jotta 
saadaan ihmiset liikkumaan terveytensä kannalta riittäväs-
ti. Uusia verkostoja saattaa löytyä yllättävän läheltä.

”Hei halataan!
Missä Leevi on, missä, missä?” 
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Tiesitkö
että...

Tällä palstalla tarjoillaan tietoiskuja lehden teemaan 
liittyvistä vammaisurheilun ja -liikunnan aihealueista.

Media-
katsaus

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun 
liittyvien aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

Kuntokuu on helmi- ja syyskuussa jär-
jestettävä harrasteliikuntatapahtuma, 
johon jokainen voi osallistua liikunnan 
tasosta riippumatta. Tavoitteena on 
saada ihmiset liikkeelle eli aktivoittaa 
liikkumaan ja liikunnan pariin. Liikkua 
voi yksin tai porukassa!

Merkinnän kuntokorttiin saa vähin-
tään 30 minuuttia kestäneestä yhtä-
jaksoisesta liikuntasuorituksesta. Kun-
tokuuhun voi osallistua kuntokortilla, 
johon kerätään liikuntasuorituksista 
merkintöjä. Osallistuneiden kesken 
arvotaan lahjakortteja sekä muita lii-

Helsingin Sanomat teki hienon jutun 
Taneli Tenhusen paluusta pyörätuo-
litenniksen huipputasolle. Tenhunen 
kertoo jutussa muun muassa valmen-
tamisestaan Kuopion tennisseuras-
sa sekä kiitollisuudestaan paluutaan 
vauhdittaneelle Jarkko Niemiselle:

”En koe, että olisin mitenkään erilainen 
valmentaja, vaikka liikun pyörätuolil-
la. Ei se minun osaamista muuta miksi-

Osallistu Kuntokuuhun yksin tai porukassa!
kunnallisia palkintoja!

Päivittäistä aktiivisuutta voi nostaa 
helposti myös hyötyliikunnalla. Voi kä-
vellä portaita hissin käyttämisen si-
jaan tai jäädä bussista tai junasta yhtä 
pysäkkiä aikaisemmin ja kävellä tai ke-
lata loppumatkan. Aktiivisella liikun-
nalla saa parhaat tulokset kunnon ke-
hittämiseen, mutta kannattaa aloittaa 
kevyellä liikunnalla.

Hyötyliikuntaa on kaikki päivittäinen 
liikkuminen. Mitä enemmän käyttää 
omaa lihasvoimaa päivittäiseen liikku-
miseen, niin sitä enemmän on hyöty-

liikkunut. Perinteisiä hyötyliikuntalaje-
ja ovat marjastus ja sienestys, mutta 
kaupunkilaisille saman asian ajaa kä-
vely kauppaan tai töihin. Reipas siivoa-
minen kotona on hyötyliikuntaa par-
haimmillaan. Mikäli siinä samalla syke 
nousee ja tulee hieman hiki, niin kun-
tokin nousee.

VAU:n jäsenyhdistykset voivat tilata 
kuntokortteja jäsenilleen. Helmikuun 
kuntokortit ovat tilattavissa joulukuun 
aikana.

Lue lisää: www.kuntokuu.fi 

Tenhunen Helsingin Sanomissa:

”En koe, että olisin mitenkään 
erilainen valmentaja”

kään, liikunko kävellen vai pyörätuolil-
la”, Tenhunen sanoo.

Valmentaminen oli Tenhuselle työ ja 
mahdollisuus olla rakastamansa lajin 
parissa, mutta jossain sisällä pysyi kilpa-
pelaaja. Nelosella näytetyssä Supertäh-
det ohjelmassa jokainen entinen huippu-
urheilija sai kerätä rahaa haluamaansa 
hyväntekeväisyyskohteeseen. Jarkko Nie-
minen keräsi rahaa Taneli Tenhuselle. 
Supertähdet tuotti 3 500 euroa Tenhu-

sen kilpailukassaan.
”Olin aika sanaton ja olen vieläkin aika 

sanaton. Olen niin kiitollinen ja otettu, 
että tuollainen kaveri on kokenut sen it-
selleen niin tärkeäksi, että pystyy autta-
maan minua”, Tenhunen sanoo.

Koko HS:n juttu on luettavissa ne-
tissä: http://www.hs.fi/urheilu/art-
2000004883319.html
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Tutkittua

TEKSTI JA KUVA AIJA SAARI

Kansainvälisessä WHO koululaisseu-
rannassa 2002–2014 tutkittiin vam-
maisten ja pitkäaikaissairaiden kou-
lulaisten liikuntaa. Tutkija Kwok Ng:n 
tavoitteena oli selvittää millaisia toi-
mintarajoitteita koululaiset itse ra-
portoivat ja selvittää niiden yhteyksiä 
liikunta-aktiivisuuteen, urheiluseuras-
sa harrastamiseen sekä vertailla näitä 
ICF-luokituksen yksilötekijöihin. Kyse-
lyjen kohteena olivat 7- ja 9-luokka-
laiset peruskoululaiset. Aineisto koos-
tuu yhteensä noin 12 000 koululaisen 
vastauksista. Erityiskoulua käyvät tai 
muutoin yleisopetuksen ulkopuolella 
olevat nuoret eivät kuulu WHO koulu-

Uusi väitöstutkimus 
toi lisätietoa vammaisten 
ja pitkäaikaissairaiden koululaisten 
liikunta-aktiivisuudesta  

laistutkimuksen piiriin. 
Toimintarajoitteita ja vammaisuutta 

lähestyttiin ”toiminnallisen vaikeuden” 
käsitteellä. Koululaisilta kysyttiin onko 
heillä vaikeuksia nähdä, kuulla, puhua 
sujuvasti, liikkua tai käsitellä esineitä, 
hengittää tai epileptisiä kohtauksia. 

Vastaajista 17 %:lla (n= 2206), eli lä-
hes joka kuudennella on jokin lääkärin 
toteama pitkäaikaissairaus tai vamma, 
tytöillä hieman enemmän kuin pojilla. 
Vain 20 % pojista ja 12 % tytöistä saa-
vutti 60 minuutin päivittäisen liikun-
tasuosituksen. Tämän aineiston pe-
rusteella kaikkein aktiivisimpia olivat 
nuorimmat (13-vuotiaat) pojat ja vähi-

ten aktiivisia vanhimmat (15-vuotiaat) 
tytöt. Trendi on saman suuntainen 
myös vammattomilla pojilla ja tytöil-
lä. Positiivisena uutisena voi mainita 
sen että vuodesta 2002 vuoteen 2014 
päivittäin liikkuvien nuorten määrä li-
sääntyi 11%:sta 21%:iin. 

Lähes puolet nuorista on jonkun lii-
kuntaseuran jäseniä. Liikuntaseuroi-
hin kuuluvista tytöistä kaksi kolmas-
osaa (65%) ja pojista kolme neljäsosaa 
(73%) ilmoitti harrastavansa kohtuulli-
sesti kuormittavaa tai rankkaa liikun-
taa vähintään viitenä päivänä viikossa. 
Liikuntaseuran jäsenyys näyttää kak-
sinkertaistavan sen todennäköisyy-
den, että nuori saavuttaa suositellun 
liikkumismäärän. 

Jotta liikunnan määrä lisääntyi-
si koulujen ja urheiluseurojen liikun-
nan pitäisi soveltua kaikille ja olla 
inklusiivisempaa. Tyttöjen osallistu-
miseen ja erilaisiin yksilöllisiin eroi-
hin tulisi kiinnittää enemmän huomi-
ota. Lisäksi ICF-luokittelussa olisi syytä 
lisätä liikunta-aktiivisuus yhdeksi tar-
kentimeksi, jotta toimintakyvyn ja ter-
veyden edistämistä sekä niiden rajoit-
teita ymmärrettäisiin paremmin..
Lähde: 
Kwok, Ng 2016. Physical activity of 
adolescents with long term illnesses or 
disabilities in reference to ICF personal 
factors. Jyväskylä Studies in Sport, Phy-
sical Education and Health. 
Luettavissa JYX-arkistossa: 
http://urn.fi/
URN:ISBN:978-951-39-6747-5
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Suomesta lähtee 34 urheilijan joukkue kehitysvammaisten 
Special Olympics -talvimaailmankisoihin, jotka järjestetään 
14.–25. maaliskuuta 2017 Itävallassa. Kyseessä on Suomen 
Special Olympics -historian suurin talvimaailmankisajoukkue.

Suomalaisurheilijoita on mukana kuudessa lajissa: lumi-
lautailua, alppihiihtoa, maastohiihtoa, lumikenkäilyä, tai-
toluistelua ja salibandya, joka on ensimmäistä kertaa viral-
lisena kisalajina Special Olympics -talvimaailmankisoissa. 
Vuoden 2013 kisoissa Etelä-Korean Pyeongchangissa sali-
bandy oli mukana näytöslajina.

Special Olympics -talvimaailmankisoihin saapuu noin 3 000 
urheilijaa 110 maasta. Kilpailutapahtumat jakaantuvat Itäval-
lassa kolmeen paikkaan. Suomalaislajeista maastohiihto ja 
lumikenkäily käydään Ramsaussa, alppihiihto ja lumilautailu 
Schladmingissa sekä salibandy ja taitoluistelu Grazissa.

Suomen joukkue
Lumilautailu
Urheilija: Janne Matilainen (Nurmijärvi)
Valmentaja: Paula Vuolle

Alppihiihto
Urheilijat: Erika Rämö (Espoo), Saga Hänninen (Espoo), San-
na Sepponen (Helsinki), Bea Westerstråhle (Espoo), Jesse 
Honkonen (Espoo), Marco Magi (Helsinki), Leevi Salmi (Loh-
ja), Teo Ruoslahti (Espoo).
Valmentajat: Janne Piitulainen, Virpi Mikkola, Miika Laitinen

Maastohiihto
Urheilijat: Ville Mäntynen (Tampere), Jaakko Salomäki (Kit-
tilä), Jarmo Sarhola (Salo), Matti Haatainen (Pieksämäki), 
Sari Haatainen (Pieksämäki), Veli-Matti Putila (Kangasala), 
Teemu Toiviainen (Imatra).
Valmentajat: Ville Sampolahti, Kaisa Poutanen, Timo Sal-
minen

Taitoluistelu
Urheilijat: Hanna Lahtinen (Lempäälä), Milena Lumiketo (No-
kia), Elina Salminen (Lempäälä), Ville-Matias Putila (Kangasala).
Valmentajat: Tanja Töyrylä-Kannisto, Henna Kannisto

Lumikenkäily
Urheilijat: Sami Korhonen (Lahti), Esa Peltonen (Hartola), 
Kim Syrjäläinen (Nurmijärvi), Aleksi Timonen (Orimattila), 
Elisa Aronen (Vihti)
Valmentajat: Mika Valavuori ja Virpi Palmén

Salibandy
Urheilijat: Saul Päivinen (Tampere), Kai Virtanen (Vantaa),  
Janne Ahokainen (Vantaa),  Jani Borg (Vantaa), Lauri Kinnu-
nen (Kuopio), Ville Vilkki (Rautalampi), Arttu Paukkonen (Var-
kaus), Ville Lahnajärvi (Tampere), Jere Nieminen (Tampere)
Valmentajat: Markku Kinnunen ja Kari Seppänen

Joukkueenjohtaja Timo Pelkonen
Apulaisjoukkueenjohtaja Hannele Pöysti
Tiedottaja Lauri Jaakkola
Kisasivut: www.austria2017.org

Itävaltaan Suomen SO-historian 
suurin talvimaailmankisajoukkue

Asiaa ja tarinoita vammaishuippu-urheilun maailmasta.

Huipulla
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Jesse Honkonen on 29-vuotias alppihiihtäjä. Hän on kerto-
mansa mukaan hyvä sekä pujottelusssa että suurpujotte-
lussa. Hän harrastaa alppihiihdon lisäksi salibandyä ja jal-
kapalloa. 

– Olen harrastanut alppihiihtoa 10 vuotta. Olen hyvä niin 
pujottelussa ja suurpujottelussakin, hän paljastaa koto-
naan Espoon Kaukolahdessa. 

Jesse Honkonen ei lähde Itävallan Special Olympics -kisoi-
hin ensikertalaisena, sillä hänellä on kokemusta niin Japa-
nin kuin Koreankin kisoista.

–  Kokemukset kisoista ovat olleet mukavia. Olen tykän-
nyt tosi paljon. Itävallasta odotan mukavaa reissua ja ennen 

kaikkea voittoa. Ennen kaikkea odotan laskevani hyvin, hän 
sanoo levollisena.  

Jesse käy harjoittelemassa muun muassa Pyhätunturilla.
–  Minulla on päävastuu omasta harjoitteluohjelmastani. 

Harjoitteluuni kuuluu lenkki ja kuntopiiri, avaa Jesse Honko-
nen harjoitteluaan. Teen lenkin yleensä tässä lähiympäris-
tössä ja ollessani vanhempieni luona Nuuksiossa käyn len-
killä pururadalla. 

Hän on myös aktiivinen urheilun seuraaja.
–  Seuraan urheilua televisiosta ja jääkiekkoa tulee seurattua. 

Suosikkijoukkueeni on Helsingin Jokerit, vaikka se ei enää pe-
laakaan kotimaan liigassa, vaan KHL-liigassa, Jesse mainitsee.             

Jesse Honkonen on taitava alppihiihtäjä
TEKSTI: JAAKKO MARTTILA KUVA: LAURI HEINO

Ville, Saga ja Jesse suurin 
odotuksin Itävaltaan

Suomen Special Olympics -joukkue on suurempi kuin koskaan 
talvimaailmankisoissa. Maastohiihtäjä Ville Mäntynen sekä

alppihiihtäjät Saga Hänninen ja Jesse Honkonen ovat monipuolisia urheilijoita, 
jotka odottavat jo kovasti uusia elämyksiä Itävallassa.
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Ville Mäntynen treenaa monipuolisesti ympäri vuoden, 
mutta marraskuussa tamperelaispoika mielisi jo suksille. 
Hiihto on Villen laji, jossa hän edustaa Suomea jälleen Spe-
cial Olympics -talvimaailmankisoissakin.

– Itävallassa en ole käynyt, mutta tiedän Ramsaun. La-
dut siellä voivat olla aika haastavat. Maisemat ovat varmas-
ti hienot, kun vuorilla on lunta. Olen nähnyt joitain kuviakin. 
Odotan hauskoja kisoja, Ville sanoo.

Hänellä on kokemusta jo aiemmista talvimaailmankisois-
ta. Mukavinta on kuulemma ollut pääsy palkintopallille. 
Reissut ovat tuoneet uusia kavereita suomalaisporukasta 
ja olleet muutenkin antoisia. 

– On ollut kiva nähdä erilaista kulttuuria. Etelä-Koreassa 
ruokakin oli vähän erilaista, 

Ville tykkää kilpailemisesta muutenkin, erityisesti ulko-
mailla. Talveen mahtuu neljästä viiteen kilpailua.

– En ehdi harrastaa muuta kuin hiihtoa, jota harjoittelen 
5–6 kertaa viikossa. Käyn juoksemassa, sauvakävelemäs-
sä, teen kuntopiiriä ja rullahiihdän. Harjoittelen Tampereen 
Pyrinnön porukan, vanhempieni sekä valmentajani Juhan 
kanssa. Vanhemmat pysyvät mukanani huonolla menes-
tyksellä, Ville kertoo nauraen.

Jos Tampereella ei ole lunta, Ville saattaa suunnata Jämin 
hiihtotunneliin harjoittelemaan.

– Se on vähän erilaista kuin ulkona hiihto, seitsemän vuot-

Ville Mäntynen odottaa 
Ramsaun haastavia latuja 
ja hienoja maisemia

Saga Hänninen on 16-vuotias monipuolinen urheilija. Hä-
nellä on Downin oireyhtymä, minkä vuoksi hän on lyhytkas-
vuinen. Se ei kuitenkaan estä häntä urheilemasta monipuo-
lisesti. 

– Olen harrastanut alppihiihtoa neljävuotiaasta lähtien. 
Päälajini on suurpujottelu. Tykkään siitä, koska siinä port-
tien välinen etäisyys on pitkä, Espoossa asuva Saga kertoo. 

 Hän on yksi Special Olympics -talvimaailmankisoihin läh-
tevistä alppihiihtäjistä. Alppihiihdossa kivointa Sagan mie-
lestä on juuri laskeminen. 

– Tavoitteeni on voittaa Itävallassa. Odotan laskevani hy-
vin ja voittavani, Saga kertoo

Saga on jo Special Olympics -kisojen konkari, sillä hän on 
kilpaillut myös kesämaailmankisoissa. Voimistelua harras-
tava nuori nainen oli mukana myös Los Angelesin kisois-
sa 2015.

– Olen harrastanut voimistelua 6–7-vuotiaasta lähtien. 
Sain niistä Los Angelesissa voimistelukisoista värisuoran. 
Kisat olivat kiva kokemus.

Saga aloitti voimistelun harjoittelun kotonaan, mutta on 
nyt pari vuotta harjoitellut seurassaan Vantaan Sport Clu-
bissa. Voimistelu on rakas harrastus kuten alppihiihto.

– Sekä talvi- että kesämaailmankisoihin pääseminen on 
kivaa, molemmat ovat huikeita kokemuksia.

Suurpujottelu on Sagan ykkössuosikki
TEKSTI: JAAKKO MARTTILA KUVA: LAURI HEINO

ta sitten hiihdon harrastamisen aloittanut.
Ennen hiihdon aloittamista Ville harrasti myös jalkapal-

loa. Hiihdossa hänelle mieluisinta on vapaa hiihtotapa, jota 
hän pitää myös helpompana kuin perinteistä. Onko vapaa 
kivempaa, kun sillä pääsee kovempaa?

– Pertsallakin pääsee yhtä kovaa, jos oikein yrittää.
Vapaa-aikanaan Ville käy mielellään katsomassa jääkiek-

koa, jossa suosikkijoukkue on Tappara.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: LAURI HEINO
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Kinnusten perheessä 
urheilu on hyvällä tavalla 

hallitseva tekijä
Kuopiolaisessa Kinnusen perheessä salibandy ja monet muut pallopelit ovat 
aina olleet iso osa arkea. Special Olympics -talvikisoihin Itävaltaan perheestä 

lähtevät salibandyjoukkueessa valmentaja-isä Markku ja poika Lauri, 
jotka odottavat kokemusta innolla.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: HEIDI LEHIKOINEN JA LAURI HEINO

– Urheilu on arjessamme hallitseva te-
kijä. Parhaillaan, kun Lauri pelasi sa-
libandyä ja kaksi muuta jääkiekkoa, 
auto lähti pihastamme hyvin erikoi-
sina aikoina hakemaan tai viemään. 
Sovittiin kimppakyytejäkin. Kyllä ur-
heilu on meidän elämäämme aikatau-
luttanut, työkseen opettajana toimiva 
Markku Kinnunen sanoo.

Isä on halunnut olla aktiivisesti poi-
kiensa urheilussa mukana. Yksi kulma-
kivi perheen urheilullisessa arjessa on 
ruoka. Urheilija tarvitsee laadukasta 
ruokaa, että energiaa riittää sekä har-
joitteluun että palautumiseen. Sama 
pätee myös ruoka-aikoihin.

– Ei ole yksi kerta, kun on pitänyt töis-
tä syöksyä kotiin laittamaan ruokaa, 
kun pojilla on treenit. Ruoalla on valtava 
merkitys. Kolmiyhteys, jolla pärjätään, 
on syö-harjoittele-nuku. Jos ruoasta 
laistaa, se näkyy kaikessa tekemisessä, 
Markku sanoo.

Lauri Kinnunen on harrastanut lap-
sena ja nuorena monipuolisesti, sa-
libandyn lisäksi taustaa on niin jalka-
pallossa kuin jääkiekossakin. Nykyisen 
ykköslajinsa salibandyn Lauri aloitti 
7-vuotiaana kavereiden mukana.

– Salibandy sopi minulle parhaiten. 
Tykkään käsitellä palloa ja mailaa. Kun 
on hyvä kunto, siinä pärjää, hän kertoo.

Isä lisää, että kun urheilun parissa on 
tullut onnistumisia, motivaatio ja into 
on pysynyt yllä. Hän pelaa pääasiassa 
miesten kolmossarjajoukkueessa. 

– Kolmesta neljään kertaan on lajihar-
joittelua viikossa, lisäksi teen omatoimis-
ta harjoittelua. Joka toinen tai joka kol-
mas viikonloppu on peli, Lauri kertoo.

Samalla rytmillä harrastus etenee 
lähes vuoden ympäri. Special Olym-
pics -toiminnan piiriin Lauri tuli erityis-
nuorten sählykerhosta. Siellä hänestä 
alkoi tuntua, että salibandy voisi olla 
se oma laji. C-junioreissa hän pelasi 
seuransa kanssa jo SM-sarjaa. 

Edelläkävijä 
urheiluakatemiatoiminnassa
Lauri Kinnunen on ollut tiettävästi en-
simmäinen suomalainen SO-urheilija, 
joka on ollut täysipainoisesti myös ur-
heiluakatemiaurheilija. Kokiksi opis-
kellessaan Lauri kuului Pohjois-Savon 
urheiluakatemiaan, ja hänen opinto-oh-
jelmassaan huomioitiin tavoitteellinen 
urheilijan polku. Saipa hän vielä valmis-
tuessaan stipendinkin tuloksellisesta 
toiminnasta urheiluakatemiavuosina.

– Se on ollut peliuran ja SO-urheilijana 
etenemisen kannalta tärkeä asia. Omal-
la tekemisellään hän on ollut raivaa-
massa tietä urheiluakatemiaan myös 
muille SO- ja vammaisurheilijoille, Mark-
ku kertoo.

Vaikka Laurin arki täyttyy oman seura-
joukkueen harjoituksista ja peleistä, on 
Special Olympics -salibandytoiminta hä-
nelle antoisaa. Ensimmäisen turnauk-
sensa Suomi-paidassa hän pelasi 2010.
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– Tämä on sivumauste, hän kuvaa.
SO-salibandyjoukkue on Laurille 

mieluisa yhteisö. Hän viihtyy joukku-
eessa, jossa ikähaitari on nuoresta ne-
likymppiseen. 

– Kaikki ovat sosiaalisia ja mukavia 
heppuja. Kaikkien kanssa tulee hyvin 
toimeen, joukkuehenki on hyvä. Se on-
kin tässä lajissa tärkeä. Itävallan kisat 
ovat kohokohta, jonne tähtäin on kaikil-
la asetettu, Lauri sanoo hymyillen.

Kun salibandyjoukkue kokoontuu 
SO-leireillä yhteen, on painopiste ryh-
mäytymisessä ja taktisissa asioissa. 

– Aika paljon pelaajat edellä menem-
me. Pelaajat saavat esittää mielipitei-
tään ja kuuntelemme heidän fiiliksi-
ään, pelaajia erittäin taitaviksi kehuva 
Markku kertoo.

Hän kiittelee pelaajien omatoimi-
suutta reissuilla muutenkin. Lauri viih-
tyy isänsä kanssa reissuilla.

– Isä valmentaa, poika kentällä. Sel-
laiset on roolit. Isä on hyvä valmentaja, 
pelaajat tekevät omat hommansa ken-
tällä mallikkaasti. Ei siihen tarvitse val-
mentajan juuri puuttua, Lauri sanoo.

Kalastamalla lähiruokaa
Monen SO-urheilijan arki vaatii lähipiiril-
tä normaaliakin enemmän. SO-toimin-
nassa perheiden rooli onkin merkittävä.

– Monella perheen rooli on ehdoton 
edellytys, että ylipäätään voi urheilla. 
Jos urheilu ei lähde perheestä, urheilija 
ei osallistu mihinkään. Monella voi olla 
iso kynnys lähteä reissuun, siksi perhe-
koordinaattorin apu on tärkeää. Myös 
lajivalmentajalla on iso vastuu, Markku 
sanoo.

Molemmat Kinnuset odottavat Itäval-
lan kisoja innolla. 

– Odotan kokemusta ja kulttuurinäh-
tävyyksiä. Itävallassa olen kahdesti käy-
nyt, viimeisin reissu oli esikisoihin. Nyt 
on taas enemmän urheilijoita ja mai-
ta, isommat kekkerit tulossa. Toisaal-
ta hyvä, me olemme muille maille esi-
merkkinä tulevaisuutta varten, Lauri 
sanoo.

Urheilulle vastapainoa tuovat opin-
not. Lauri opiskelee toista vuotta lei-
puri-kondiittoriksi. Haastatteluhetkellä 
hän oli työssäoppimisjaksolla, valmistu-
minen koittaa toukokuussa. Sitä ennen 
hän opiskeli kokiksi.

– Nyt monipuolistan opintojani, että 
olisin monipuolinen työntekijä tulevai-
suudessa. Yläasteen kotitaloustunneil-
la koukutti, siellä tuli mieleen, että pi-
täisikö lähteä opiskelemaan kokiksi. 

Kokkaan kotona. Ammattipuoli on aa-
mupainotteista, illalla pystyy treenaa-
maan. 

Muut vapaa-ajan harrastukset pai-
nottuvat kesään. Frisbeegolf ja pyöräi-
ly ovat mieluista aktiviteettia, mutta isä 
paljastaa yhden, joka on ylitse muiden: 
kalastus.

– Lauri on armoton kalamies. Kesäi-
sin tuttu näky Kallavedellä uistelemassa 
kuhia. Hänellä on pitkäjänteisyyttä istua 
kalassa vaikka koko päivän.

Lauria hymyilyttää. 
– Hyvillä ilmoilla olen kalassa. Lähiruo-

kaa, saaliinsa herkullisiksi aterioiksi loih-
tiva urheilija sanoo..

Special Olympics -talvimaailmankisat ovat nyt pitkästä aikaa lähellä, joten Itä-
valtaan odotetaan ja toivotaan paikanpäälle runsaasti suomalaisurheilijoiden 
tukijoukkoja. Tukijoukkojenkin asiat ovat hyvissä käsissä, sillä Special Olympics 
-perhekoordinaattori Matti Putila auttaa kaikessa mahdollisessa. Laajasti aja-
tellen Putila haluaa aktivoida perheitä olemaan mukana lapsen ja nuoren ur-
heilussa. Käytännössä toiminta Suomessa pyörii pitkälti isojen kisatapahtumi-
en ympärillä. Kiireisintä perhekoordinaattorilla alkaa olla puoli vuotta ennen 
isoja kisoja.

– Työ on urheilijan tukijoukkojen kisamatkan tukemista ja asioiden selvitte-
lyä. Toimin vähän kuin SO-kisatoiminnan oppaana. Roolina on myös toimia 
linkkinä joukkueen ja perheiden välissä, pyrin helpottamaan kisapaikalla kaik-
kien elämää, Putila kuvaa.

Kisatapahtumien ulkopuolella Putila käy eri tilaisuuksissa kertomassa toi-
minnasta ja VAU:sta. Hän haluaa ennen kaikkea kannustaa liikkumaan.

– Käyn tsemppaamassa perheitä kaikin tavoin olemaan mukana. Yritän kai-
kin mahdollisin tavoin innostaa perheitä ja tukijoukkoja lähtemään mukaan. 
Tärkeintä on, että he liikkuvat ja tekevät yhdessä, Putila sanoo.

Kysymykset kohdentuvat hyvin pitkälle kisatapahtumien osalta alkumetreil-
le: Putila auttaa matkustukseen liittyvissä asioissa, urheilijoiden näkemisessä, 
hotelliasioiden kanssa.

– Muissa tilaisuuksissa paljon tulee kysymyksiä siitä, mistä löytyisi harrastus-
mahdollisuuksia. Seuroja ja tietoa on paljon, mutta se ei aina saavuta perheitä. 
Niissä yritän jelpata, Putila sanoo.

Juuri ihmisten tavoitettavuus on asia, jonka Putila itse nimeää haastavim-
maksi työssään.

– Haastavinta on saada ihmisiä mukaan ja innostaa heitä löytämään omaa 
lajiaan ja ottamaan kontaktia seuroihin. Haluan luoda tsemppiä vanhempiin, 
että he lähtisivät kokeilemaan kaikkea, mitä voidaan tehdä, Putila sanoo.

Itävallassa odottavia kisoja hän odottaa mielenkiinnolla, sillä kisat ovat pit-
kästä aikaa lähellä. Hän on ilolla huomannut, kuinka maassa satsataan kisoi-
hin. Suomalaisille Graz, 
Schladming ja Ramsau 
ovat tuttuja tv-kuvista, ja 
monin tavoin helppoja 
kohteita.

–  Ympäristö on saman-
tyyppistä, mihin olem-
me tottuneet. Meidän on 
helppo sinne mennä. Toi-
voisin hirveästi, että mah-
dollisimman moni tuki-
joukoista lähtisi mukaan, 
Putila sanoo.

Perhekoordinaattori 
kannustaa mukaan
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P
aralympiakomitean valmen-
nuspäällikkö Kimmo Mus-
tosen mukaan terävyyttä 
täytyy löytyä niin urheili-
joiden päivittäisharjoittelun 

laadussa ja määrässä, olosuhteiden op-
timoinnissa, tarkemmassa terveyden 

Rio-analyysi:

Satsaus urheilijoiden 
terveyteen ja 

valmennusosaamiseen
 

Suomi saavutti Rion paralympialaisissa kolme mitalia ja 12 pistesijaa joukkueen 
tavoitellessa vähintään Lontoon 2012 paralympialaisten kuutta mitalia. 

Lopputulos herätteli Paralympiakomitean ja lajijohdon analysoimaan, missä 
muu maailma menee edellä ja miten etumatka olisi kurottavissa kiinni.

Riossa muun muassa maalipallojoukkueen avainpelaajat eivät päässeet omalle tasolleen vammoista johtuen. Lisäksi ratakelaajil-
la oli monella isoja operaatioita juuri ennen paralympialaisia.

ja fyysisen kunnon seurannassa, val-
mennusosaamisen kehittämisessä 
sekä asiantuntijatoiminnan hyödyntä-
misessä. 

– Urheilijoiden suoritustaso ei yksin-
kertaisesti ollut Riossa riittävän hyvää 
tavoiteltuun paralympiamenestyk-

seen verrattuna. Monella urheilijal-
la oli rikkonainen valmistautumiskau-
si Rioon ja ikäviä vastoinkäymisiä juuri 
ennen paralympialaisia. Nämä pitää 
ehkäistä tulevaisuudessa mahdolli-
simman minimiin. Lisäksi valmennuk-
sen tasoa Suomessa on nostettava ja 
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pyrittävä lisäämään sekä urheilijoiden 
että valmentajien resursseja. Kilpai-
lu kovenee jatkuvasti, ja on löydettä-
vä pienenä maana luovia ja tehokkaita 
ratkaisuja, jotta Suomen taso saadaan 
nousuun, Mustonen summaa ja jatkaa: 

– Toisaalta myös hyviksi koettuja 
käytäntöjä, kuten joukkueen säännöl-
lisiä yhteisleirejä ja valmentajatapaa-
misia, tulee edelleen jatkaa. Näillä oli 
iso merkitys joukkueen yhteishengen 
ja upean ilmapiirin rakentumisessa 
itse kisoissa. 

Tällä hetkellä monen paralympiala-
jin päävalmentaja toimii oman työn 
ohessa tehtävässään. On selvää, että 
resursseja päätoimisten päävalmenta-
jien palkkaukseen olisi löydyttävä, jot-
ta urheilijoiden päivittäisvalmennus 
tehostuu. Tällä hetkellä ainoastaan 
yleisurheiluun ollaan palkkaamassa 
täyspäiväistä paralympialajien pääval-
mentajaa. 

Paralympiakomitean kehittämis-
päällikkö Katja Saarinen näkee uh-
kakuvana vammaisurheilijoiden tree-
naamisen yli rajojen, jonka takia riski 
rasitusvammoihin kasvaa. 

– Olen saanut seurata monen vam-
maisurheilijan treenaamista läheltä ja 
tulee väistämättä sellainen olo, että 
treenaamisessa mennään helposti yli, 
jolloin loukkaantumisriski kasvaa. Lii-
kunta- ja näkövamman kanssa elämi-
nen arjessa on selkeä stressilisä. Se 
on huomioitava myös treenisuunnitel-

Parayleisurheilun päävalmentajaksi palkataan vuoden 2017 alusta alkaen päätoimi-
nen henkilö. Mika Vakkuri hoiti tehtävää osa-aikaisesti.

Kimmo Mustonen.

missa ja pidettävä riittävästä levosta 
huolta, Saarinen muistuttaa.

Näillä eväillä 
kohti Tokiota 
Valmennusosaamisen 
kehittäminen
Paralympiakomitea on jo ryhtynyt toi-
menpiteisiin, joissa vahvistetaan Rios-
sa ontuneita kohtia. Valmennusosaa-
mista kehitetään vuoden 2017 syksyllä 
alkavalla vammaisurheilun valmenta-
jien ParaVAT-tutkinnolla. Tutkinto to-
teutetaan Liikuntakeskus Pajulahdes-
sa. 

Urheilijoiden  
tehokkaampi seuranta
Paralympiakomitean johdolla poten-
tiaalisia paralympiaurheilijoita testa-
taan tulevaisuudessa säännöllisesti 
yhteisten leirien yhteydessä sekä ter-
veydentilaa seurataan tehostetusti. 
Lisäksi psyykkistä valmennusta vah-
vistetaan. Osa paralympiajoukkueen 
urheilijoista ja valmentajista aloitti yh-
teistyön urheilupsykologi Paula Ara-
järven kanssa noin vuosi ennen Rioa. 
Siinä ajassa saatiin jo tuloksia aikaan 
ja on selvää, että psyykkinen valmen-
nus on tulevaisuudessa vieläkin isom-
pi osa sekä urheilijoiden että valmen-
tajien arkea. 

Akatemiaverkoston 
vahvistaminen
Suomessa on 21 urheiluakatemiaa ja 
niissä harjoittelee yhteensä noin 60 
vammaisurheilijaa. Urheiluakatemia 
tarjoaa paikallisella tasolla hyvän asi-
antuntijaverkoston ja olosuhteet vam-
maisurheilijan päivittäisharjoittelun te-
hostamiseen. Tätä verkostoa urheilijat, 
valmentajat ja terveydenhuolto voisivat 
hyödyntää vieläkin tehokkaammin. 

Yhteistyö kansallisesti ja 
kansainvälisesti
Suurin osa paralympialajeista on Suo-
messa integroitu lajiliittoihin, ja lajia 
koordinoidaan lajiliitosta käsin. Tätä yh-
teistyötä on entisestään tiivistettävä. Li-
säksi hyväksi havaittua Pohjoismaista 
yhteistyötä jatketaan ja tutkitaan myös 
mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden 
maiden kanssa, jotta Suomi pysyy väli-
neiden ja valmennuksen kehittymises-
sä mukana.

Lahjakkuuksien löytäminen
Suomen joukkueen keski-ikä oli 34 
vuotta. Nuorten paralympiaryhmäs-
sä on monta potentiaalista tulevaisuu-
den paralympiaurheilijaa, mutta on sel-
vää, että uusia lahjakkaita urheilijoita 
olisi hyvä löytää lisää ja saada heidät 
mukaan ohjattuun harjoitteluun ja sitä 
kautta kilpaurheilun pariin. Tässä avain-
asemassa on yhteistyö liikunnanopetta-
jien sekä kuntoutussektorin kanssa..
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SINI PYY 
on rovaniemeläinen kelkkahiihtäjä.

Kolumni

Latu on auki

P
akkaslumi narskuu suksien alla ja viima pureu-
tuu poskipäihin, kun etenen tuttua latua kohti 
Rovaniemen Sierijärveä. Maitohapot kihelmöi-
vät ojentajissa, ja hengitys tihenee lisätessäni 
vauhtia nousun huippua kohti. Nousun päällä 

katson taakseni kohti Ounasvaaraa ja ajattelen, että tän-
ne minä kuulun, tätä minun pitääkin tehdä. Nämä tunte-
mukset ja ajatukset eivät muuttuneet, vaikka minä muutuin 
maastohiihtäjästä kelkkahiihtäjäksi. Tavallisesta urheilulu-
kiolaisesta vammaisurheilijaksi. Se, mikä muuttui, oli ennen 
ja jälkeen treenin tehtävä työ. 

Vammaisurheilijana huomasin pian, että moni ennen itses-
täänselvyytenä pitämäni asia olikin yhtäkkiä ongelma. Tutut 
treenipaikat eivät enää olleetkaan saavutettavissa pyörä-
tuolin kanssa, eikä lenkille voinut lähteä noin vain kotiovel-
ta.  Paikat, joissa oli paljon muistoja entiseltä uralta, tuntui-
vat myös henkisesti saavuttamattomilta, ihan kuin en enää 
kuuluisi niihin. En ollut osannut varautua näihin tunteisiin 
ennen kuin päätin palata takaisin hiihdon pariin. Ajattelin, 
että asiat jatkuvat kuten ennenkin, olenhan edelleen sama 
ihminen. En kuitenkaan ottanut huomioon, että tutussa lei-
ripaikassa kuntosali saattaisi olla pitkien portaiden takana 
kellarissa ja että ladulle päästäkseni minun pitää ylittää lu-
mivalli.  Enpä tullut ajatelleeksi myöskään sitä, että monissa 

treeneissä tarvitsisin toisen henkilön apua pystyäkseni te-
kemään ne sadan prosentin teholla. 

Vammaisurheilija joutuu kohtaamaan urallaan erilaisia es-
teitä, niin fyysisiä, psyykkisiä kuin taloudellisiakin. Treenei-
hin pääsemistä voi hankaloittaa esimerkiksi huonosti suun-
niteltu sisäänkäynti tai heikko valaistus. Usein ne pystyy 
ylittämään avustajan ja hyvän ennakoinnin avulla, mutta 
parempi vaihtoehto olisi, että esteet poistettaisiin mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa, jotta urheilu-uran aloittami-
nen ei tuntuisi epätoivoiselta taistelulta. Tässä myös mei-
dän kokeneempien urheilijoiden täytyy olla aktiivisia. Avata 
sanallinen arkku epäkohtien korjaamiseksi ja tarjota kaikki 
mahdollinen tuki ja apu urheilu-uran alussa oleville. Meil-
lä on se tietotaito, jonka aloitteleva urheilija tarvitsee kas-
vaakseen paralympiaurheilijaksi. 

Talvi on taas täällä. On marraskuu, ja pian saan pukea rintaa-
ni numerolapun Vuokatin maailmancupissa. Esteet on siinä 
vaiheessa voitettu ja mielessä on vain parhaaseen mahdolli-
seen suoritukseen liittyviä ajatuksia. Toivoisin, että tänä tal-
vena joku muukin löytäisi mieleisensä lajin. Lajin, joka kieh-
too niin paljon, että mahdolliset esteet eivät tätä intohimoa 
pääse laimentamaan. Latu on auki tulevaisuuden huipuille, 
meidän  tehtävänämme on poistaa liiat havut hidastamasta. 
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

VAU:n toiminnanjohtaja Riikka Juntu-
nen valittiin jatkamaan Special Olym-
pics Euroopan ja Euraasian (SOEE) 
johtoryhmän puheenjohtajana seu-
raavan 4-vuotiskauden ajan. Päätös 
julkistettiin Slovenian Mariborissa lo-
kakuussa pidetyssä Special Olympics 
-konferenssissa.

Johtoryhmä (Leadership Council) 
koostuu yhdeksän ohjelman eli mai-
den lisäksi nuorisotoiminnan ja urhei-
lijoiden edustajista. Johtoryhmä toimii 

Suomi saavutti pyörätuo-
lirugbyn B-sarjan EM-kil-
pailuissa hopeaa, mikä 
nosti sinivalkoiset takaisin 
A-sarjaan ensi vuoden ki-
soihin. 

– Turnaus osoitti isoa 
kasvua pelitavassa, jouk-
kuehengessä ja tavoitteen 
asettelussa. Penkille jäi 
vielä paljon potentiaalia. 
A-kisojen mennessä tarvi-
taan muutama pelaaja li-
sää rinkiin, mutta onneksi 
muutama onkin jo tiedos-
sa. Sitä kautta saamme li-
sää leveyttä peluutuk-
seen, päävalmentaja Jussi 
Immonen summaili.

Timo Nyström löysi makuukisaan 
hyvän vireen näkövammaisten am-
pumaurheilun MM-kisoissa Puolan 
Olsztynissa. Pystykilpailussa 17:nneksi 
jäänyt suomalainen pääsi 60 laukauk-
sen makuukilpailussa kahdeksantena 

Juntunen jatkaa SOEE:n puheenjohtajana
SOEE henkilöstön tukena, välittää oh-
jelmien terveisiä päätöksentekijöille 
sekä tekee tarvittaessa esityksiä sään-
tömuutoksiksi. Johtoryhmän puheen-
johtajana Juntunen pystyy puhumaan 
Pohjoismaiden puolesta ja vaikutta-
maan siihen, että pohjoismainen Spe-
cial Olympics -toiminnan malli tunnis-
tetaan kansainvälisillä kentillä.

Monissa maissa Special Olympics 
on oma itsenäinen järjestö, joka tekee 
paljon muutakin kuin urheilua. Poh-

joismaissa puolestaan Special Olym-
pics -toiminta linkittyy tiiviimmin laji-
liittojen ja urheilun kattojärjestön alle.

Johtoryhmä myös esitti, että kansal-
liset tunnukset sallittaisiin esimerkiksi 
urheiluasuissa. Special Olympics -toi-
minnassa on kiellettyä käyttää kansal-
lisia symboleita, kuten lippuja. 

– Kielto hankaloittaa esimerkiksi jalka-
pallojoukkueen toimintaa, koska maa-
joukkueiden tarjoamissa asuissa on 
yleensä maan lippu, Juntunen kuvaa.

Suomi nousi takaisin pyörätuolirugbyn A-sarjaan

Timo Nyströmille makuukisa toi MM-nelossijan
finaaliin, jossa oli neljäs. 

– Laskin, että on neljän-kuuden sak-
kiin mahdollisuuksia. Kolmen kärki oli 
kovia ampujia, mutta peittosin eilis-
päivän maailmanmestarin. Tein sen, 
mitä pystyin, mutta ei irronnut sen 

enempää. Aina olen tiennyt, että tämä 
makuu on minulle helpompi laji. Se on 
jotenkin lajina pystyä helpompi, nyt ei 
vaan irronnut paremmille paikoille. 

3x40 laukauksen kilpailussa Ny-
ström oli 15:s.
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Pajulahti Games kokoaa seitsemän 
vammaisurheilulajin kovia urheilijoi-
ta jälleen Liikuntakeskus Pajulahteen 
20.–22. tammikuuta. Seitsemättä 
kertaa järjestettävässä tapahtumas-
sa kilpailuja nähdään niin miesten ja 
naisten maalipallossa, pyörätuolirug-
byssa, yleisurheilussa, judossa, sok-
kopingiksessä, istumalentopallossa 
ja voimanostossa. Lajeista kotimaisin 
voimin käydään judo, pt-rugby sekä 
myös SM-kisoina toimivat yleisurhei-

lu ja voimanosto. Pyörätuolirugbyssa 
on kotimainen sarjaturnaus, judossa 
Special Olympics -leiri ja -kilpailu. Pal-
loiluissa on paikalla todella kansainvä-
linen kaarti.

– Miesten maalipallossa on muka-
na Suomen lisäksi Ruotsi, Belgia, Liet-
tua, Iso-Britannia ja Saksa. Naisten 
maalipallossa Suomen lisäksi Espanja, 
Iso-Britannia, Venäjä ja Israel. Sokko-
pingiksen ranking-turnauksessa edus-
tettuina ovat isäntämaan lisäksi Tans-

ka, Italia, Saksa, Sveitsi, Viro, Liettua ja 
Ranska. Istumalentopallossa on tulos-
sa tasokas turnaus, sillä siihen on tu-
lossa Venäjä, Hollanti, Unkari ja Iso-Bri-
tannia, Pajulahti Games -tapahtuman 
johtaja Hannele Pöysti sanoo.

Tapahtumaan osallistuu urheilijat, 
taustahenkilöt sekä tuomarit mukaan 
lukien lähes 400 henkilöä.
Tapahtumasta lisää: 
www.pajulahtigames.fi 

Pajulahti Games tuo seitsemän 
lajin huippukisat Pajulahteen

Suomen Paralympiakomitean uudek-
si puheenjohtajaksi on valittu Mina 
Mojtahedi, 43. Mojtahedillä on yli 20 
vuotta kestänyt ura vammaisurheili-
jana ja hän on yksi Suomen harvoista 
vammaisurheilijoista, joka on urheillut 
ammattilaissopimuksella. 

Mojtahedi pelasi Sakassa pyörätuo-
likoripalloa ammattilaisena vuosina 
2010-12. Sitä ennen hän pelasi mon-
ta vuotta USA:ssa, jossa myös opiskeli 
tohtoriksi pääaineenaan ravintotiede. 

Suomea hän on edustanut Sotšin pa-
ralympialaisissa pyörätuolicurlingissa 
ja oli mukana voittamassa pyörätuo-
licurlingin MM-pronssia vuonna 2015.

Hän työskentelee vammaisten ih-
misten perus- ja ihmisoikeusjärjes-
tö Kynnys ry:ssä ja vastaa siellä kehi-
tysyhteistyöstä. Päivätyönsä ohessa 
Mojtahedi toimii valtion liikuntaneu-
voston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-
jaostossa, Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry:n kilpailuvaliokunnas-

sa sekä valmentaa pyörätuolikoripal-
loa. 

Vuosikokouksessa koko Paralympia-
komitean hallitus oli erovuorossa. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Suomen 
Ampumaurheiluliiton entinen pu-
heenjohtaja ja ampumaurheilija Pia 
Nybäck. Hallituksen jäseniksi valittiin 
Markku Möttönen, Marita Kokko-
nen, Mikko Peltonen, Eero Elovaara 
sekä urheilijaedustajana judouransa 
lopettanut Päivi Tolppanen.

Mina Mojtahedi Suomen 
Paralympiakomitean uudeksi 

puheenjohtajaksi
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Hanna Vilmi taituroi 
kokemuksen

ja itseluottamuksen 
siivittämänä

– Se on kyllä yhä tosi hieno juttu. Vaik-
ka se on jo viides, siihen ei todellakaan 
totu. Aina se on yhtä siisti juttu, kaik-
ki kisat ovat omanlaisiaan, Vilmi sanoo 
vajaat pari kuukautta myöhemmin.

Hän on saanut nähdä lajin kehityk-
sen aitiopaikalla. Kehitys vuodesta 
2008 lähtien on ollut huimaa.

– Peli on muuttunut nopeammak-
si, jopa taktisemmaksi. Laji on mennyt 
niin paljon eteenpäin, että voittami-
seen vaaditaan enemmän. Kokemus 
auttaa hirveästi, Vilmi sanoo.

Harvassa ovat ne suomalaiset, jotka voittavat lajinsa
Euroopan mestaruuden viidesti. Sokkopingistaituri Hanna Vilmi

on yksi heistä. Viides EM-kulta tuli syyskuun loppupuolella.
Hetki piirtyi muistoihin yhtä tiukasti kuin neljä aiempaa.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: LAURI JAAKKOLA

Hanna Vilmi on Suomen menestyksekkään sokkopingismaajoukkueen kirkkain tähti.

Kokemuksesta on apua, kun ratko-
taan tiukkoja tilanteita. Se oli vähin-
täänkin osasyy siihen, että EM-kulta 
matkasi jälleen Vilmin mukana Suo-
meen.

– Minulla on vahva itseluottamus fi-
naaleihin. Olen niin monessa ollut ja 
niin monta niistä voittanut. Sanja (Kos) 
on niin vähän ollut, mekin olemme ai-
emmin kohdanneet korkeintaan väli-
erässä, hän vertaa vastustajaansa.

Vilmi oli tällä kertaa Suomen ainoa 
henkilökohtainen mitalisti, mutta te-

rävimpään huippuun luetaan myös 
tukku muita suomalaisia. Miksi Suomi 
sitten pärjää? Siihen Vilmillä on kaksi 
syytä: hyvä porukka ja molempia su-
kupuolia kehittävä yhteisharjoittelu.

– Kaikki, jotka tulevat lajin pariin, 
otetaan heti porukkaan ja aletaan ja-
kaa osaamista. Jos joku meistä maa-
joukkueessa opettelee vaikka jonkun 
lyönnin, hän pyrkii opettamaan sen 
muille. 

– Harjoittelemme paljon naiset ja 
miehet keskenään, samoin pelaamme 
keskenään Suomessa. Naiset oppivat 
vähän riskin ottoa ja hyökkäävämpää 
asennetta miehet vähän ovelampia 
metkuja tai oudompia lyöntejä. 

Uusi vuosi alkaa Vilmilläkin perintei-
sesti Pajulahti Games -tapahtumassa 
20.–21. tammikuuta. Siellä sokkopin-
gis on yksi seitsemästä lajista. Vilmi 
viihtyy monilajisessa tapahtumassa, 
sillä sokkopingis pääsee siellä nautti-
maan monilajisen tapahtuman ihmis-
määrästä ja näkyvyydestä.

– Tykkään tosi paljon. Lajimme tuo-
daan myös opiskelijoiden luo. Mones-
ti lajimme tuppaa jäämään varjoon, 
mutta Pajulahti Gamesissa se ei jää. 
Olemme yhtenä lajina mukana, Vilmi 
iloitsee..
Lisää Pajulahti Games -tapahtumasta: 
www.pajulahtigames.fi
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N
eljä vuotta Paralym-
piakomitean pääsih-
teerinä toiminut Tiina 
Kivisaari nimitettiin 
opetus- ja kulttuuri-

ministeriön (OKM) johtajan virkaan 
liikunnan vastuualueelle 1.10.2016 
lukien. Vaikka työkenttä ja näkökul-
ma muuttuvat, niin voimakas yh-
denvertaisuuden puolestapuhuja ei 
aio vaieta vammaisurheilun ja mui-
den vähemmistöjen asioiden esiin 
nostamisessa uudessa pestissä. 
Neljän vuoden aikana Kivisaari vei 
vammaishuippu-urheilun mukaan 
useisiin hankkeisiin sekä teki laa-
jaa yhteistyötä liikunnan eri toimi-
joiden kanssa. 

– Vaikka neljässäkin vuodessa 
mentiin selkeästi eteenpäin yhden-
vertaisemmassa urheilussa, niin 
paljon on vielä tehtävää. Läpäisype-
riaatetta ei olla vielä saavutettu ja 
asiat ovat pitkälti kiinni siitä, onko 
työryhmissä laajemmin ajattelevia 
henkilöitä, Kivisaari kiteyttää.

Kivisaari aloitti työnsä Paralym-
piakomiteassa Lontoon paralym-
pialaisten jälkeen joulukuussa 
2012. Lontoon paralympialaiset rik-
koivat monella mittapuulla katso-
jaennätyksiä ja suomalaiset vam-
maisurheilijat nousivat laajemmalla 
rinnalla otsikoihin ja ihmisten tietoi-
suuteen. 

– Vammaishuippu-urheilijat ovat 
erinomaisia sanansaattajia ja yh-
denvertaisemman urheilijan keula-
kuvia. Heidän tuomansa näkyvyys 

on todella tärkeää ja osoittaa, että 
tarvitsemme menestyviä urheilijoi-
ta, jotta yhdenvertaisuus etenee, Ki-
visaari painottaa.

Kivisaari oli neljän vuoden aikana 
mukana menossa kansallisessa ja 
kansainvälisessä työryhmässä eikä 
pelännyt avata suutansa vaikeista-
kaan asioista.

– Kyllä se yllätti, että asenteissa 
on vielä niin paljon tehtävää. Sain 
muistuttaa parhaimmillaan useam-
man kerran, että myös vähemmis-
töjen ääntä on kuunneltava. Tämä 
onkin yksi syy, miksi halusin tarttua 
ministeriön tehtävään. Näin siinä 
laajemman vaikutusmahdollisuu-
den, vaikka jouduin samalla luopu-
maan unelmaduunista, Kivisaari hy-
mähtää.

Parhaat muistot paralympiaur-
heilusta Kivisaarelle jäi Sotšin ja 
Rion paralympialaisista sekä laa-
jasta kansainvälisestä yhteistyöstä 
Pohjoismaiden ja Euroopan Para-
lympiakomitean kanssa.

Ministeriössä häntä työllistää uu-
siin asioihin perehtymisen lisäksi 
muun muassa valtionapu-uudistus 
sekä työryhmätyöskentely. Kivisaari 
toimii puheenjohtajana työryhmäs-
sä, joka valmistelee ehdotusta, jolla 
jokaiselle lapselle ja nuorelle turvat-
taisiin mahdollisuus ainakin yhteen 
harrastukseen. Lisäksi hän on jäse-
nenä työryhmässä, joka uudistaa lii-
kunnan ja urheilun avustusmuoto-
ja.

Tiina Kivisaari on valmistunut 

Tiina Kivisaari jatkaa 
yhdenvertaisuuden 

edistämistä

valtiotieteiden maisteriksi vuon-
na 1994. Kivisaari on työskennel-
lyt aiemmin mm. Kehitysvammalii-
ton yhteiskuntavastuupäällikkönä, 
Elinkeinoelämän Valtuuskunnassa 
ja Kuuloliitossa viestintäpäällikkönä 
ja kymmenen vuotta eduskunnan 
kansliassa eri tehtävissä..

TEKSTI: LEENA KUMMU KUVA: PARALYMPIAKOMITEA
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T
ero Kuorikoski on aloit-
tanut Paralympiakomite-
an pääsihteerinä marras-
kuun alussa. Kuorikoski 
siirtyi komiteaan Liikunta-

keskus Pajulahden kansainvälisyyspro-
jektin koordinaattorin paikalta. Hän 
on valmistunut hallintotieteiden mais-
teriksi ja väittelee joulukuussa aihees-
ta urheilujohtaminen Lappeenrannan 
teknillisestä yliopistosta. 34-vuotias 
Kuorikoski on johtanut aikaisemmin 
Päijät-Hämeen Urheiluakatemiaa vuo-
det 2008–2014.

Kuorikoski seurasi tiiviisti Rion para-
lympialaisia ja tietää, että tekemistä riit-
tää, jotta suomalainen paralympiaur-
heilu pysyy kilpailussa mukana. 

– Tämä työ tuntui alusta alkaen omi-
naiselta minulle ja olen todella innois-
sani tarttumassa uuteen haasteeseen. 
Vammaisurheilu seuraa vammaton-
ta urheilua. Tälläkin saralla urheilu to-
taalistuu ja ammattimaistuu ja kilpailu 
maailmalla kovenee. Se ei ole tekosyy 
sille, etteikö jatkossa kannattaisi tavoi-
tella suurempaa mitalisaalista kuin kol-
me. Itsestään se ei tule paranemaan, 
Kuorikoski kommentoi.

Lahdessa asuva Kuorikoski on tehnyt 
myös mittavan urheilu-uran taekwon-
dossa. Hän on kuulunut kuusi vuotta 
Suomen maajoukkueeseen. Hän lopet-
ti uransa vuoden 2016 EM-kilpailui-
hin, jossa sijoittui yhdeksänneksi. Hän 
on myös toiminut luottamustehtävis-
sä Olympiakomitean työryhmässä sekä 
Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallituk-
sessa. Vammaisurheilu on tullut tutuksi 
Kuorikoskelle Liikuntakeskus Pajulah-
dessa, joka on yksi paralympiaurheili-

Tero Kuorikoski 
Paralympiakomitean 

uudeksi pääsihteeriksi

joiden virallisista treenikeskuksista.
– Oma johtamisfilosofiani on lähteä 

työstämään sisältöä tekijöistä eli ur-
heilijoista käsin. Niin kiire ei saa johta-
jalla olla, että ei ehdi tehdä jalkatyötä. 
Urheilijoiden olosuhteet ovat kuitenkin 
avainasemassa tuloksen kannalta. Mi-

nuun on tehnyt vaikutuksen vammais-
urheilijoiden tarinat ja keskustelut hei-
dän kanssaan. Haluan olla edistämässä 
ja kehittämässä heidän mahdollisuuksi-
aan huippu-urheilijoina.

Pääsihteerin paikka on määräaikai-
nen vuoden 2017 loppuun..

TEKSTI: LEENA KUMMU KUVA: PARALYMPIAKOMITEA
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Esimerkkejä ja inspiraation aiheita lasten,
nuorten ja perheiden liikunnasta.

Sporttiklubi

Junior Games 
toi jälleen vauhtia 
ja riemunkiljahduksia 
Hipposhalliin
TEKSTI JA KUVAT: HEIDI LEHIKOINEN

Tapahtumassa kilpailtiin yleisurhei-
lun kolmiottelussa, sukkulaviestissä 
ja sokkopingiksessä. Kolmiottelun la-
jeina olivat vammaluokasta riippuen 
mm. juoksu, kelaus, pituushyppy, tur-
bokeihäänheitto, kuulantyöntö sekä 
pyörätuolislalom. 

Mukana oli kaikkiaan 344 lasta ja 
nuorta, jotka osallistuvat valintansa mu-
kaan joko kilpa- tai harrastesarjaan. Ju-
nior Games -osallistujia kannustamas-

sa oli myös paralympiamitalisti Henry 
Manni, joka on itse nuorempana osallis-
tunut JG-tapahtumaan useana vuonna.

– Tapahtumapäivän tarkoitus oli li-
sätä liikettä, saada onnistumisen 
kokemuksia ja kokea liikunnan sy-
kähdyttäviä hetkiä. Toivottavasti mah-
dollisimman monelle osallistujalle tuli 
ikimuistoinen päivä Junior Games -ki-
soissa, tapahtumasta vastaava Nina 
Peltonen sanoo.

Kilpailulajien lisäksi tapahtumassa 
pääsi kokeilemaan myös liikunnallisia 
lautapelejä. Mukana on myös Koululii-
kuntaliiton juoksu- ja vesisankarit -toi-
mintapiste sekä kokeilulajeja Sportti-
torilla..
Tapahtumatunnelmia kuvien ja vide-
oiden muodossa VAU:n somekanavilla: 
Facebookissa ja Twitterissä @vammais-
urheilu sekä Instagramissa @vaujuni-
orgames

Mohamed Husein ehti päivän aikana kokeil-
la muun muassa kelaustuolia, jonka kanssa 
opastivat Henry Manni ja Maarit Kurki.
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Ruskeasuon runsaslukuiseen joukkoon Junior Ga-
mes -tapahtumassa kuulunut Mohamed Husein 
kannusti kaikkia ja tuntui ehtivän joka paikkaan. 
Eikä ihme, kelausta harrastavalta 10-vuotiaalta liik-
kuminen sujuukin sukkelasti.

Mohamed pääsi kokeilemaan myös kelaustuo-
lia paralympiamitalisti Henry Mannin ja valmentaja 
Maarit Kurjen avustuksella. Kokemus nauratti nuo-
rukaista, ja mukavaa hänellä oli päivässä muutenkin.

– Ville Viikinki on kivoin, Mohamed kehui liikkujia 
kannustanutta maskottia.

– Oikeastaan kaikki on kivaa. Luulen, että tulen 
ensi vuonnakin.

Innoissaan oli myös Kypärämäen YPR-koulusta 
mukana ollut Eros Hänninen. 11-vuotias poika puk-
kasi kuulaa hymyssä suin.

–  Ainakin kolme kertaa olen ollut Junior Gamesis-
sa aiemmin, vapaa-ajallaan palloilukerhossa viihty-
vä Eros sanoi.

Isä Pasi Hänninen seurasi menoa taustalta. Hän-
kin viihtyi tapahtumassa.

– Täällä tehdään rennosti, ei ole tulostavoitteita. 
Tekeminen on tärkeintä, Pasi Hänninen sanoi.

Venla Hongisto on 7-vuotiaana jo Junior Games 
-konkari, sillä hän oli kisoissa kolmatta kertaa. Tällä-
kin kertaa Venlalta sujui mallikkaasti kaikki lajit, en-
nen haastattelua hän taituroi pt-slalomradalla.

– Parasta on, kun pääsee liikkumaan.
Pysyykö isä vauhdissasi mukana?
–  Joskus, Venla sanoo ja hymyilee..

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
ja Ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto 
AMEO ovat vuodesta 2014 lähtien tukeneet yh-
dessä nuoria vammaisurheilijoita.

Tänä vuonna tuhannen euron arvoiset AMEO-
stipendit saivat maalipalloilija Miina Grönroos 
(Riihimäki), salibandyn pelaaja Ville Lahjajär-
vi (Tampere), pyörätuolirugbya ja ratakelausta 
harrastava Aino Tapola (Helsinki), rytmisen voi-
mistelun harrastaja Tuulikki Jauhiainen (Van-
taa) sekä yleisurheilua ja pyörätuolirugbya har-
rastava Risto Simonen (Tohmajärvi)

– Rohkeus, vastuullisuus ja yhteishengen luomi-
nen ovat arvoja, joita AMEO-verkosto pitää tärkei-
nä. Verkostomme haluaakin myöntämillään sti-
pendeillä tukea nuoria liikunnan harrastajia, jotka 
omissa lajeissaan nämä ominaisuudet täyttävät, 
toteaa AMEOn johtoryhmän puheenjohtaja ja Kes-
kuspuiston ammattiopiston rehtori Sirpa Lukka-
la.

Stipendit jaettiin vammaisurheilun lasten ja 
nuorten Junior Games -syyskisojen yhteydessä Jy-
väskylässä..Eros Hänninen ja isä-Pasi (taustalla) viihtyivät Junior 

Games -tapahtumassa.

Miina Grönroos (vas.), Tuulikki Jauhiainen sekä Aino Tapola olivat 
Junior Games -tapahtumaan paikanpäälle päässeet stipendiaatit. 
Stipendit jakoi Anna-Liisa Mäki Tikkala.

AMEO-tiimiin 
viisi nuorta 
vammais-
urheilijaa
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Kelkkajääkiekko on 
Turussa vahvassa 

nosteessa
Turun seudulla on järjestetty kelkkajääkiekon esittelytilaisuuksia jo muutaman 

vuoden ajan, mutta tänä syksynä alkunsa sai harrastetoiminta. Lajin saloihin 
pääsee tutustumaan Kupittaan jäähallissa tällä hetkellä kerran viikossa.

TEKSTI: HENRI LEHIKOINEN KUVAT: MIKA OKKO

Turun kaupungin liikuntapalvelukes-
kus vastaa kelkkajääkiekon harras-
tetoiminnan järjestämisestä yhdes-
sä aktiivisten yhteistyökumppaniensa 
kanssa. Harrastetoiminnan vastuu-
henkilö Johanna Friman kiittelee mo-

nen suunnan apua.
– Kaarinan Kiekko-Pojat ovat olleet 

aktiivisesti mukana, ja heidän kautta 
saimme esimerkiksi valmentaja Sakari 
Silvosen. TPS Juniorijääkiekko on ollut 
suunnittelutyössä mukana alusta asti 

ja Helsingin Karhu-Kissoilta olemme 
saanut erittäin arvokasta oppia kelk-
kojen käytöstä, säätämisestä ja lajista 
yleensäkin. Bauerilta ja Sportservicel-
tä saimme osin lahjoituksena kypäriä 
ja suojuksia. Kuntien erityisliikunnan 
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SOLIA auttaa 
pääsemään alkuun
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA tarjoaa oivan en-
siaskelen kelkkajääkiekon aloittamiseen. SOLIA vuokraa kelkkoja 
ja opastaa tarvittaessa niiden käytössä.

– Niitä pystyy vuokraamaan yksittäin tai esimerkiksi kymme-
nen settinä koko joukkueelle. Kaiken mittaisia kelkkoja löytyy, 
apuvälineuvoja Jukka Parviainen kertoo.

Hän on henkilö, johon tulee olla ensimmäisenä yhteydessä, 
jos kelkkojen vuokraaminen kiinnostaa. Parviainen osaa kertoa, 
onko kelkkoja vapaana tai esimerkiksi, miten kelkat noudetaan.

– Osaan myös tarvittaessa etsiä ihmisen, joka voi neuvoa ja 
auttaa pääsemään lajissa alkuun. Meillä SOLIA:lla on myös ver-
taisohjaajia, jotka voivat tulla neuvomaan ensimmäisessä tree-
nissä, Parviainen selvittää.

SOLIA tarjoaa nimenomaan lyhytaikaista vuokrausta.
– Emme pysty tarjoamaan pitkäaikaista vuokrausta, mutta esi-

merkiksi kolmen viikon jakson. Alkukokeilu on meidän juttu, Par-
viainen kertoo.

Hän ohjeistaa vuokrausnäkökulmasta kelkkajääkiekon aloitta-
mista suunnittelevia.

– Kannattaa järjestää alkuun useampi kokeilu lyhyen ajan sisäl-
lä. Esimerkiksi kaksi kertaa viikossa muutaman viikon ajan.

vastaavat ja yhdistysten liikuntavastaa-
vat ovat välittäneet tietoa toiminnasta 
tehokkaasti eteenpäin, Friman kertoo.

Valmentaja Silvonen kertoo, että toi-
minnassa käydään lajin perusteet kat-
tavasti läpi, tarvittaessa alusta alkaen.

– Ensin katsotaan, että pakolliset va-
rusteet eli kypärä, hanskat ja kyynär-
suojat löytyvät. Sen jälkeen säädetään 
kelkkaa ja käydään perusteet läpi: mi-
ten jäällä ollaan ja kelkkaa ohjataan, 
Silvonen, 26, selvittää.

Mukana on ollut viikoittain noin 
kymmenen henkilöä, ja keskimäärin 
joka kerta joku uusi kokeilija. Eija Ruo-
konen ja Janne Saario ovat mukana 
erilaisista lähtökohdista. Ruokonen on 
lajissa tutustumisvaiheessa ja Saario 
jo kokenutta kaartia. MS-tautia sairas-
tava Ruokonen on ollut lajista innois-
saan ja todennut sen sopivaksi liikun-
tavaihtoehdokseen.

– Jäähallin viileys mahdollistaa tun-
nin yhtäjaksoisen suorituksen, eikä 
kelkan kanssa joudu myöskään kes-
kittymään jaksavatko jalat, Ruokonen, 
46, kertoo.

– Tavoitteenani on hakea omia ra-
joja. Suoritukseni on vielä päiväkodin 
puuhanurkasta, mutta pientä kehitys-
tä on tullut joka kerta. Kun on pystynyt 
tekemään harjoituksen, tulee ihan ku-
ningasolo.

Vahvan urheilutaustan omaava Saa-
rio kertoo lajin vaativan hyvää keski-
vartalon hallintaa ja tasapainoa.

– Mutta kukaan ei ole seppä synty-
essään, joten rohkeasti kannattaa tul-
la kokeilemaan. Kelkkojakin löytyy 
kaikenkokoisia. Meillä on loistava huu-
morintajuinen henki ja kaikki auttavat 
toisiaan tilanteen mukaan, Saario heh-
kuttaa.

Friman on ollut tyytyväinen toimin-
taan, mutta myös haasteita toiminnan 
jatkumiselle on.

– Harjoitusten jatkuminen on pitkäl-
ti kiinni kelkkojen saatavuudesta, sillä 
olemme olleet vuokrakelkkojen varas-
sa. Toinen haaste liittyy hallien esteet-
tömyyteen ja mahdollisuuksiin säi-
lyttää varusteita hallilla, sillä Turussa 
kaikki hallit eivät ole esteettömiä. Tu-
russa Kupittaan jäähalli ja Kaarinan 
jäähalli sopivat lajille parhaiten, Fri-
man kertoo. .
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E
spoolaisessa Parviaisen per-
heessä kaikki kolme lasta har-
rastavat aktiivisesti liikuntaa 
ja isä-Timo toimii koripalloval-
mentajana. Se tarkoittaa, että 

arki-iltaisin koko perhe on harvoin yhtä 
aikaa kotona. Ainon lajeista ensin mu-
kaan tuli sähköpyörätuolisalibandy, jo-
hon innostumisen alkusysäystä Timo 
Parviainen ei enää edes muista. 

– Silloin Aino oli oikeastaan ensimmäi-
siä hänen ikäisiään harrastajia. Aino oli 
pari ensimmäistä vuotta ainoa juniori-
ikäinen, mutta hyvin hän pääsi mukaan. 
Sitten tuli muutama suunnilleen hänen 
ikäluokkaa oleva poika mukaan. Tosi 
hienosti hän on päässyt siellä mukaan, 
Parviainen sanoo. 

Boccia puolestaan tuli eräältä yhteis-
leiriltä Pajulahdessa.

– Aino oli siellä sähkärisalibandyn mu-
kana, pääsi kokeilemaan bocciaa ja in-
nostui siitä. Tähän asti hän on toistai-
seksi käynyt vain kisoissa, harjoittelu on 
ollut tähän asti vähäistä. Olemme kyllä 
kovasti yrittäneet löytää harjoitusvuoro-
ja.

Aino Parviainen pärjää spt-saliban-
dyssa isommassa ryhmässä itsenäises-
ti, kun hänet viedään harjoituspaikalle, 
mutta bocciassa hän tarvitsee toistaisek-
si harrastukseensa avustajan.

– Erityisryhmissä varsinkin lapsilla pi-

tää olla jonkun kuskaamassa ja laitta-
massa välineitä. Meillä ainakin vielä on 
niin, että pitää järjestää avustaja tai men-
nä itse, sekä lisäksi järjestellä kyydit fik-
susti. Se on harrastuksessa aikaa vievä 
osuus, Parviainen kertoo.

Helsinki Outsidersissa on viidentenä 
vuonna myös juniorijoukkue. Ainon har-
joitukset ovat perjantaisin Helsingin Myl-
lypurossa sijaitsevassa Liikuntamyllyssä.

– On hyvä ja helppo, kun ei kauemmas 
tarvitse mennä. Lisäksi turnauksia on 
kauden aikana neljänä viikonloppuna.

Aino Parviaisella on myös bändihar-
rastus, mutta urheilu on hänellekin mu-
kava harrastus, jossa olla mukana. Nyt 
HOS-junioreissa on muutama saman-
ikäinen tyttö, joista Aino on saanut mu-
kavia joukkuekavereita. Bocciassa lähes-
kään samanikäistä harrastuskaveria ei 
ole, mutta se ei Ainoa haittaa.

– Vammansa vuoksi hän pelaa kourul-
la, jota osaa käyttää. Hän ymmärtää boc-
cian pelaamisesta tiettyjä asioita, ja var-
maan sitä kautta nauttii siitä.

Juuri boccia on se laji, jossa Aino Par-
viainen voisi edetä pitkällekin. Harras-
tuksen seuraavia askelia on jo perhees-
sä mietitty. 

– Nuorten paralympiaryhmään pää-
sy olisi seuraava askel. Paralympialaiset 
Aino on itse tavoitteekseen maininnut, 
Timo Parviainen sanoo hymyillen..

Aino nautti boccian 
haasteista ja 

spt-salibandyn 
joukkueyhteisöstään

Aino Parviainen on liikunnallisen perheen aktiivinen 12-vuotias,
joka harrastaa innokkaasti sekä sähköpyörätuolisalibandya että 

bocciaa. Molemmat lajit ovat antaneet hänelle paljon jo toistaiseksi,
bocciaharrastus saattaa viedä vielä pitkällekin.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: TIMO PARVIAINEN



40 41

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

Mikä voisikaan olla mukavampaa kauniina, kuulaana pakkas-
päivänä, kuin lähteä lumiseen metsään hiihtämään tai lenk-
keilemään? Ulkoillessa ei kuitenkaan saa tulla kylmä. Liikunta-
rajoitteinen ihminen ei välttämättä voi tuottaa lämpöä omalla 
liikkumisellaan, joten tarvitaan toimivia ratkaisuja lämpimänä 
pysymiseen.

Kaikki lähtee lämpimästä kerrospukeutumisesta. On suosi-
teltavaa, että ihoa vasten oleva alin kerros on luonnonmateri-
aalia, esim. villaa. Myös sukat ja käsineet on syytä valita huolella 
ja niissäkin luonnonmateriaalit ovat suositeltavia. Kylmimpinä 
päivinä kerroksia kannattaa laittaa riittävästi. Hyvä välikerros 
on esimerkiksi kevytuntuvatakki, joka on kevyt, mutta antaa 
paljon lämpöä. Uloimman kerroksen on hyvä olla säänmukai-
nen, tuulenpitävä ja tarvittaessa sateelta suojaava. Pään kaut-
ta haihtuu suurin osa lämmöstä, joten lämpimän päähineen 
valinta on tärkeä. 

Lämpöpussit, peitot ja taljat  
antavat lisälämpöä kylminä päivinä
Toimintavälineessä istuvalle lämpöpussi antaa lisälämpöä. 
Lämpöpusseissa on yleensä vettähylkivä ulkovuori ja niitä on 

TEKSTI: SOILE HONKALA JA ANTTI TULASALO

Vinkkejä lämpimänä pysymiseen

saatavina erilaisilla täytteillä. Myös pienikokoista makuupussia 
voi kokeilla. Yksilöllinen lämpöhaalari on ohuempi, lämmittä-
vämpi ja helpommin puettavissa kuin toppahaalari. 

Poron- ja lampaantaljat ovat hyviä lämmöneristeitä toimin-
tavälineeseen.  Myös vilteillä ja peitoilla saadaan lisää lämpöä.  

Kovimmille pakkaskeleille lämmittimet avuksi
Urheilu- ja retkeilykaupoissa myydään erilaisia akkukäyttöisillä 
lämmittimillä varustettuja vaatteita. Esimerkkinä mainittakoon 
lämpöliivi, käsineet, sukat ja kengänpohjalliset. Näiden hinta-
haitari vaihtelee kymmenestä eurosta aina satasiin. Keittäen 
uudelleen ladattava kädenlämmitin tai lämpöpakkaus sopii 
toistuvaan lisälämmön tarpeeseen. Sen voi sijoittaa taskuun 
tai lämpöpussin sisään antamaan lisälämpöä. 

Silloin, kun lämmittimen tarve on satunnainen, voi turvau-
tua kertakäyttöisiin lämmittimiin. Niistä löytyy eri kokoja käy-
tettäväksi esimerkiksi kengissä, käsineissä tai lämpöpussin tai 
vaatteiden sisällä. Kertakäyttöiset lämmittimet ovat helppoja 
ja yksinkertaisia käyttää. Käyttöaikaa voi pidentää, kun laittaa 
lämmittimen käytön jälkeen ilmatiiviiseen pussiin, jolloin läm-
pöominaisuudet säilyvät seuraavaan käyttökertaan 

Ulkoisia lämmönlähteitä käytettäessä on tarkkailtava, ettei-
vät ne kuumene liikaa ja polta käyttäjää. Ei ole mukavaa se-
kään, jos ulkoillessa tulee hiki. Silloin, kun toimintavälineessä 
istuja ei kommunikoi, lämmön voi tarkistaa niskasta.

Sopivan lämpimiä ulkoiluhetkiä toivottaa Malike

P.S. Puuttuiko sinun paras lämpimänä pysymisen vinkkisi 
tästä jutusta? Lähetä meille vinkkisi sähköpostilla malike@
kvtl.fi tai käy kommentoimassa Facebookissa Malike-toi-
minnan sivulla! 

Jos et löydä etsimääsi lämmön lähdettä tavaratalosta tai ur-
heilukaupasta, Malikkeelta voi tiedustella niitä myyviä verkko-
kauppoja ja erikoisompelimoita.

Lämpimien vaatteiden lisäksi lämpöpussit varmistavat mukavan 
ulkoilukokemuksen pakkaspäivänä. Kuva: Janne Ruotsalainen.

Erilaiset lämmittimet antavat lisälämpöä 
pakkaspäivänä. Kuva: Soile Honkala.
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Katsaus kunto- ja harrasteliikunnan ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoihin.

Kuntoillen

Lounais-Suomen neuroyhdistys, pai-
non- ja voimannostaja Veera Niska-
nen sekä ratsastaja Susanne Kuu-
sela ovat niiden joukossa, joille on jo 
myönnetty Startti-stipendi. Neuroyh-
distys käytti stipendin geokätköilyhar-
rastuksen aloittamiseen, Kuusela sekä 
Niskanen oman lajiharrastuksensa tu-
kemiseen ja kehittämiseen.

Lounais-Suomen neuroyhdistys käyt-
ti siis saamansa Startti-stipendin jä-
senistönsä geokätköily-harrastuksen 
aloittamiseen. Neuroyhdistys koulut-
ti saamallaan rahalla jäsenistöstään 
ohjaajia, jotka kouluttivat sen jälkeen 
neuroyhdistyksen noin kahtakymmen-
tä jäsentään geokätköilyyn yksilöllises-
ti. Geokätköt keräsivät suuren kävijä-
määrän.

– Kätköillämme oli yhteensä kolmen 
kuukauden aikana melkein 700 logga-

Startti-stipendi mahdollisti ratsastaja Susanne Kuuselan 
valmentautumisen.

Veera Niskanen pääsi Startti-stipendillä muun muassa 
voimanoston tekniikkaseminaariin saamaan lisäoppia 
lajistaan.

Startti-stipendi 
monipuolisessa käytössä

TEKSTI: HENRI LEHIKOINEN KUVAT: SRL/SONJA HOLMA JA VEERA NISKANEN

usta, Lounais-Suomen neuroyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Tanja Helminen 
kertoo.

– Kätköjen esteettömyys oli meil-
le tärkeä asia huomioida. Tiedän, että 
myös muissa Suomen neuroyhdistyk-
sissä on tehty esteettömiä kätköjä, 
mutta niiden määrää en osaa sanoa.

Lisämunuaisten vajaatoimintaa ja 
immuunipuutosta sairastava Veera 
Niskanen käytti osan stipendirahois-
taan 1. –2. 10. Helsingin Atleettiklubil-
la järjestettyyn voimanoston tekniik-
kaseminaariin.

– Seminaari oli todella hyödyllinen, 
siellä käytiin läpi nostotekniikkani, ja 
sain hyviä neuvoja sen parantamisek-
si. Sain myös vertaistukea tapaamalla 
muita naisnostajia, sillä yleensä tree-
naan yksin ns. kaupallisella salilla, Nis-
kanen kertoo.

MS-tautia sairastava ratsastaja Su-
sanne Kuusela käytti suurimman osan 
stipendistään valmennuskuluihin. Rat-
sastuksen V-luokassa ensi vuonna kil-
paileva Kuusela harjoittelee noin 4–6 
kertaa viikossa. Hän kuuluu maajouk-
kueen haastajat -ryhmään.

– Vammaiskilpailuja on aika vähän, 
mutta onneksi olen luokiteltu käyttä-
mään apuvälineitä avoimissa luokis-
sa. Tarkoituksenani on startata jatkos-
sa kaikkia avoimia luokkia 2-tasolla ja 
vammaisluokkia kotimaassa 3-tasolla 
sekä päästä ulkomaille kilpailemaan. 
Ja kyllä se Tokio 2020 silmissä haavee-
na siintää, Kuusela kertoo.

Seuraava Startti-stipendihaku päättyy 
28. helmikuuta. Hakuohjeet ja -lomake 
VAU:n sivuilla.
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Kuntoillen

Harri Kokkonen, Seppo Westerlund, Johanna Lähdesmäki, Jukka Par-
viainen, Anniina Latikka, Timo Tuuri, Kimmo Junttila, Mauri Katajisto, 
Ilkka Korhonen.

Ahos-apurahalla on ollut merkittävä rooli, kun eri 
tehtävissä vammaisurheilun ja -liikunnan parissa 
toimivat ovat kouluttaneet itseään ja päivittäneet 
osaamistaan. Kimmo Junttila oli yksi kahdeksasta 
SOLIA:n toimijasta, jotka pääsivät apurahalla Euroo-
pan suurimmille apuvälinemessuille opintomatkalle.

Kimmo Junttilalle Rehacare-messut Saksassa toi-
mivat monipuolisena koulutusmatkana, sillä hänes-
tä tuli myös SOLIA:n vertaisohjaaja Seinäjoen alueel-
le.

– Jukka Parviainen SOLIA:lta kysyi vertaisohjaajak-
si ja sanoi messujen toimivan koulutusmatkana, jos 
siihen saataisiin Ahos-apurahaa. Innostuin asiasta ja 
lupasin lähteä mukaan. Ajattelin että samalla näkee 
uusimmat liikunnan apuvälineet ja voi olla mukana 
miettimässä uusia välineitä SOLIA:lle, Junttila sanoi.

Reissuryhmän koko oli kahdeksan henkeä. Parvi-
ainen piti kouluttajana ja matkanjohtajana ryhmäs-
tään hyvää huolta messujen tarjontaan tutustuessa.

– Odotimme messuilta kaikkien apuvälineiden nä-
kemistä saman katon alla. On eri asia nähdä tuot-
teet oikeasti kuin katsoa ruudulta tai esitteestä. Pai-
kan päällä pääsee myös mahdollisesti testaamaan ja 
vertailemaan, lisäksi voi miettiä, miten tuote auttaa 
käyttäjäänsä, Junttila listaa reissun monia hyviä puo-
lia.

Ryhmä näki messuilla paljon. Kokemus oli antoisa, 
sillä se toi oppia uusista asioista, uusiin tuotteisiin 
tutustumista ja uusia kontakteja.

–  Apuvälinemaailma kehittyy vauhdilla. Sähkö-
avusteiset välineet olivat laajasti esillä. Erityises-
ti näkyi, että Aasiasta ja Etelä-Amerikasta tulee tällä 
hetkellä jo paljon kilpailukykyistä tuotetta. Se on ku-
luttajan etu, kun hinnat laskevat ja apuvälineet ovat 
kaikkien saatavilla. 

Junttila suosittelee Ahos-apurahan hakua kaikille, 
jotka tarvitsevat avustusta projekteihinsa, joissa lii-
kuntarajoitteisten elämää arjessa tai vapaa-aikana 
autetaan, kehitetään tai tutkitaan.

– Itselläni Rehacare-messureissu olisi jäänyt teke-
mättä ilman Ahos-apurahaa, Junttila sanoo..
Seuraava Ahos-apurahahaku päättyy helmikuun lopus-
sa. Lisätiedot ja hakuohjeet: http://www.vammaisur-
heilu.fi/palvelut/jasenpalvelut/apurahat-ja-tuet

”Reissu olisi jäänyt 
tekemättä 

ilman Ahos-apurahaa”
TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: KIMMO JUNTTILA
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Ennen&Nyt
Juttusarjassa tutustutaan takavuosien vammaisurheilusuuruksiin ja 

otetaan selvää, mitä heille kuuluu nyt.

Unohtumattoman 
kolmoisvoiton veturi

Kaija Tuikkanen
viihtyy yhä ladulla

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVAT: HEIDI LEHIKOINEN JA TUIKKASEN KOTIALBUMI

”Kunnossa kaiken ikää”

Kaija Tuikkanen oli yksi niistä suomalaishiihtäjistä, 
jotka kahmivat mitaleita 90-luvun arvokisoissa. Urhei-
lijoita oli monta, ja keskinäinen kilpailu kehitti kaikkia. 
Naganon paralympialaisten kolmoisvoitto on yhä kirk-
kaana Tuikkasen mielessä.

– Se oli täyttymys, Tuikkanen sanoo jyväskyläläises-
sä kahvilassa kuvaa näyttäessään.

Naganoa ennen hän oikeastaan oli jo lopettanut 
uransa 1994 Lillehammeriin, koska hän oli väsynyt. 
Ura alkoi ikään kuin uudestaan, kun hänen opashiih-
täjänsä Hannu Aaltonen totesi esikisoissa latuprofiilit 
Tuikkaselle erinomaisesti sopiviksi.

– Hän sanoi tullessaan, että maasto on ihan minua 
varten. Uskoin häntä, eikä tarvinnut katua. Treena-
sin kunnolla sen vuoden. Kävin kolme kertaa kunto-
salilla tekemässä kovia voimaharjoituksia. Muutenkin 
tein sen vuoden ajan oikeastaan vain kovia harjoituk-
sia, sillä pohjakunto oli tehty, Tuikkanen kertoo sauva-
rinteitä ja kaiken irti ottaneita juoksulenkkejä muistel-
lessaan.

Tuikkanen oli ennen vammaisurheilijaksi ryhtymis-
tään ollut vähintäänkin aktiivinen kuntoilija. Hän oli 
juossut pari puolimaratonia ja hiihtänyt miehensä pe-
rässä jopa 30 kilometriinkin ulottuvia ”saunalenkkejä”. 
Vammaisurheilija hänestä tuli 35-vuotiaana, kun ete-
nevä sairaus heikensi näön lähes täysin. 

– Lähdin ensimmäisiin SM-kisoihini, enhän minä 
siellä pärjännyt. Toiset olivat treenanneet, minä me-
nin vain kokeilemaan. Hävisin vain kaksi minuuttia ja 
päätin tulla uudestaan seuraavana vuonna, sitten mi-
nut pyydettiin rinkiin mukaan.

Aaltonen tuli Tuikkasen miehen työkaverina 
opashiihtäjäksi ja valmentajaksi tovin suostuttelun jäl-
keen. Yhteistyö sujui mallikkaasti. 
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Ennen&Nyt
Ylämäkien nainen
Unohtumaton Naganon reissu oli kuitenkin lähellä 
peruuntua, sillä Tuikkasen viimeistelyä sotki A-virus. 
Sen vuoksi ampumahiihdot jäivät väliin, mutta muut 
kisat hän hiihti. Onneksi hiihti. Albertvillen 1992 pa-
ralympiapronssi sekä Lillehammerin 1994 kaksi pa-
ralympiakultaa ja yksi -pronssi saivat seurakseen 
Naganosta kultamitalin lisäksi kaksi hopeaa.

– Ensimmäisen kerran, kun menimme siellä la-
dulle, menin kolmen kilometrin kohdalla suoraan 
lääkärin luo. Ajattelin, ettei tästä tule mitään. Seu-
raavana päivänä otimme kolmoisvoiton, minä ykkö-
senä, Tuikkanen nauraa.

Hiihto oli Tuikkasen laji, mutta kesällä hän osallis-
tui yleisurheilukilpailuihin. Ne olivat hauskoja har-
joituksina, sillä vastaavia treenejä hänen olisi pitä-
nyt tehdä joka tapauksessa.

– Saatoin edellisenä päivänä tehdä kovan voima-
harjoituksen ja mennä sitten SM-kisoihin. Siitä voi 
päätellä, kuinka paljon niihin keskityin.

Tuikkaset viihtyivät pyöräily- ja soutulenkeillä, 
mutta ennen kaikkea he viihtyivät ja viihtyvät met-
sässä:

– Me olemme tällaisia metsäuskovaisia, hän sa-
noo hymyillen.

Hiihtäjänä hän rakasti ylämäkiä, joista tuli myös 
hänelle yksi vahvuus.

– Ylämäestä kun lähtee alamäkeen, pitää jaksaa 
vielä kerran työntää. Naganon vitosen kultakin on 
viimeisen 2,5 kilometrin ansiota, se oli niin rankka. 
Sen tuskankin voi muistaa niin hyvin, Tuikkanen sa-
noo hymyillen.

Välineurheilijaksi Tuikkasta ei ole voinut koskaan 
kutsua. Hän kertoo hymyillen, että kun perinteiselle 
oli yksi suksipari ja vapaalle vastaavasti yksi pari, ei 
valinta ollut vaikeaa.

Urheilu antoi itsevarmuutta
Tuikkasten kotialbumissa on juhlaviakin kuvia. Me-
nestys toi kaksi kertaa kutsun Linnan juhliin. Ne hän 
nostaa ensimmäisinä muistoina uralta.

– Se on jäänyt mieleen. Naganon jäl-
keen ei enää tullut kutsua, vaikka ta-
voitteeni oli pärjätä niin hyvin, että tu-
lee kutsu, sitä ei tullut.

Uran jälkeen häntä on harmitta-
nut, että yhteys uran aikaisiin ihmisiin 
on elämän käänteissä ja kiireissä kat-
kennut. Liikunta sen sijaan on iso osa 
Tuikkasen elämää nykyäänkin. Päivä-
rutiineihin Tuikkasella ja hänen mie-
hellään kuuluu aamulenkki vaunuissa 
mukana olevan lapsenlapsen kanssa.

– Haemme hänet kotoa, työnnäm-
me häntä kahden tunnin lenkin. Vau-
va nukkuu sen ajan, ja sitten viemme 
hänet äidilleen takaisin. Me saamme 
ulkoilua, lapsi nukkumista ja äiti va-
paa-aikaa, hän kertoo hymyillen.

Kävelylenkkien lisäksi Tuikkanen 
käy vesijumpassa, ajoi miehensä 
kanssa viime kesänä 2000 kilometriä 
tandemilla ja myös hiihtää yhä paljon. 
Viime talvena lumitilanne ei Jyväsky-
lässä kummoinen ollut, mutta silti hän 
laskee hiihtäneensä 1000 kilometriä.

– Se on harrastus, ei määrätietoista treenaamis-
ta. Liikkumisen iloa, kunnossa kaiken ikää, Tuikka-
nen sanoo.

Hän seuraa tiiviisti parahiihtoa nykyäänkin. Ilkka 
Tuomiston ja Sini Pyyn tekemiset kiinnostavat ko-
vasti.

– Harmittavan huonolta on Suomessa parahiih-
don tilanne näyttänyt, eihän meillä ole porukkaa. 
Meitä auttoi hirveästi keskinäinen kilpailu, ilman 
sitä ei Naganossa kolmoisvoittoa olisi tullut. Vaikka 
Tanja (Kari) oli eri luokassa, hän seurasi meitä tar-
kasti ja pyrki olemaan aina pikkuisen parempi, Tuik-
kanen muistaa.

Mikä on parasta, mitä urheilu on antanut?
– Itsevarmuutta, mikään ei hetkauta, Tuikkanen 

sanoo nauraen..
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Lieksalainen Jari Eskelinen on yksi 
SOLIA:n vertaisohjaajista. Vertaisohjaa-
jana hän esittelee liikunnan apuvälinei-
tä asiakkaille ja alan ammattilaisille. 

– Vertaisohjaajat ovat mukana myös 
eri tapahtumissa esittelemässä liikun-
nan apuvälineitä ja toimintaa. Vertais-
ohjaajan kautta asiakas saa kokeilla 
apuvälinettä maksutta, Eskelinen ker-
too.

Neuvomisen ja käytännönläheisen 
välineiden kanssa auttamisen lisäksi 
vertaisohjaaja on paljon enemmän:

”Vertaisohjaajana parasta on uusien ihmisten tapaaminen 
eri tapahtumissa”

–  Vertaisohjaajuuteen kuuluu myös 
”kuuntelijana” oleminen. Vaihdetaan 
kokemuksia ynnä muuta. Parasta on 
se, että joku asiakas kiinnostuu liikun-
nasta ja innostuu kauttamme jostain 
uudesta lajista, Eskelinen sanoo.

Vertaisohjaajana parasta eri tapah-
tumissa Eskelisen mielestä on uusien 
ihmisten tapaaminen.

– Vinkkien saaminen tulee siinä 
ikään kuin ”sivutuotteena”. Myös eri 
kontaktien luominen ja verkostoitumi-
nen onnistuvat hyvin eri tapahtumien 

yhteydessä.
Kiinnostaisiko sinua toimia SOLIA:n 

vertaisohjaajana? Tarvitsemme jat-
kuvasti lisää vertaisohjaajia jouk-
koomme. Vertaisohjaaja saa SOLIA:lta 
koulutuksen välineiden käyttöön. Ver-
taisohjaajat toimivat vapaaehtoisina 
kulukorvauksella.

Jos olet aktiivinen liikkuja ja olet kiin-
nostunut auttamaan muita liikunnan 
apuvälineiden käyttäjiä, ota yhteyttä: 
Jukka Parviainen, +358 45 6302065, 
jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi

Suomen katsaus vammaisten lasten lii-
kunnan tilasta valmistui SEDY-hankkee-
seen osallistuvista maista ensimmäise-
nä. Englanninkieliseen katsaukseen on 
pyritty kokoamaan tietoa Suomen ny-
kytilasta, järjestelmistä ja ongelmista.

Katsaukseen kerätyn tiedon hankin-
ta oli ajoittain haastavaa, sillä tutkimus-
tieto ei ole yhteismitallista ja erityislii-

Erityislasten liikunnan suomalainen 
tietopaketti on valmistunut 

kunnan lasten liikunnan määristä ei ole 
kattavaa tietoa.

– Eri tutkijat määrittelevät liikunnan 
harrastamisen tai fyysisen aktiivisuu-
den eri tavalla. Lisäksi käsite “vammai-
nen lapsi tai nuori” ei edes Suomeksi 
ole kovin tarkka, saati sitten kun toi-
mimme seitsemällä kielellä. Inkluusion 
muutokselle on muutenkin tyypillistä 

pyrkiä eroon leimaavista ja rajoittavis-
ta ilmauksista, SEDY-hankkeesta Suo-
messa vastaava tutkimuspäällikkö Aija 
Saari sanoo.

Saari pitää suomalaisen tietopohjan 
suurimpana ongelmana sitä, että vam-
maiset usein unohtuvat isoissa koko 
väestöä koskevissa seurantatutkimuk-
sissa.

Paralympiaurheilijat Henry Manni ja Miika Honkanen innostavat lapsia ja nuoria 
urheilun parissa Tie Tähtiin -kiertueella ympäri Suomea. Luvassa ohjattua liikun-
taa vammaisurheilijan polulle leikkien ja pelien muodossa sekä hyviä vinkkejä 
Henkan kelauskoulussa ja Miikan maalipallokoulussa. 

Päivät ja paikkakunnat:
11.1.  Kuopio 
18.1.  Pori
19.1.  Vaasa
23.1.  Espoo 
31.3.  Oulu (Huom! Ei Mannin kelauskoulua)

Tarkista kaikki paikkakunnat ja tarkemmat tiedot tapahtumakalenterista 
osoitteesta www.vammaisurheilu.fi

Tie Tähtiin -kiertue tuo 
kokeilumahdollisuuksia 
eri paikkakunnille
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Svenska sidor

Frågor om likvärdighet och jämställdhet 
framskrider genom Undervisnings- 
och kulturministeriets dubbelstrategi

Verksamhetsfältet för likvärdighets- 
och jämställdhetssektionen vid Sta-
tens idrottsråd är så pass omfattande 
att ett utrednings- och utvärderingsar-
bete av situationen på fältet tar sin tid. 
Toni Piispanen, som är planerare vid 
idrottsrådet, säger att trots att mycket 
arbete redan har utförts, kommer vi 
så småningom även fram till konkreta 
åtgärder.

Likvärdighets- och jämställdhets-
sektionen som sorterar under idrotts-
rådet har varit verksamt i ett års tid. 
När saker och ting har framskridit har 
vi haft nytta av en bakgrundsutred-
ning gjord av Teijo Pyykkönen. I Un-
dervisnings- och kulturministeriet har 
frågor om likvärdighet och jämställd-
het främjats med hjälp av en dubbel-
strategi.

– Den ena strategidelen är att inför-
liva dessa frågor i mainstream-idrot-
ten, att göra en s.k. jämställdhetsin-
tegrering. Den andra strategidelen är 
att vidta anvisade åtgärder inom vissa 

områden, exempelvis frågor i anknyt-
ning till utvärderingen av idrottskultu-
ren. Som bakgrund till utvärderingen 
och hela verksamheten finns idrottsla-
gen, som inkluderar likvärdighets- och 
jämställdhetsmoment mot vilka utvär-
deringen av hela idrottskulturen speg-
las, säger Piispanen.

Inom ramen för jämställdhetsinte-
greringen har man redan konstaterat 
ett behov av kontinuerlig uppföljning 
och forskning. Piispanen anser att det 
inte finns tillräckligt med kunskaper 
om hur likvärdighet och jämställdhet 
har uppnåtts i den finländska idrotts-
kulturen.

– Det här är en observation vi utgår 
från. I anknytning till den har vi vidta-
git de första åtgärderna: vi har beak-
tat observationen eller synvinkeln i de 
fortsatta uppföljningsinstrumenten. 
Uppföljningsinformation kommer vi i 
fortsättning att få med hjälp av bland 
annat Move-mätningar, Tea-viisari för-
frågan och undersökningar om barns 

och ungdomars fritid.
Den anpassade motionen kommer 

i sin helhet att utvärderas före kon-
ferensen om specialmotion 2018, 
närmast i anknytning till hur kom-
munerna ordnar specialmotion. I ut-
värderingen av toppidrotten beaktas 
synvinklarna, och där är målet för ut-
värderingen den paralympiska idrot-
ten där man gör en total djupdykning 
i toppidrotten.

Från Finland beger sig ett lag på 34 
idrottare till Special Olympics World 
Winter Games för personer med ut-
vecklingsstörning som ordnas i Öster-
rike den 14–25 mars 2017. Det är frå-
ga om det största laget någonsin från 
Finland som deltar i vinterspelen.

Finländska idrottare deltar i sex gre-

Det största idrottslaget i Finlands 
Special Olympics historia 
till vinterspelen i Österrike

Toni Piispanen.

nar: snowboard, alpin skidåkning, 
längdåkning, snöskovandring, konst-
åkning och innebandy, som för för-
sta gången är en officiell tävlingsgren 
i Special Olympics vinterspel. Vid täv-
lingarna 2013 i Pyeongchang i Sydko-
rea var innebandy med som en upp-
visningsgren.

Till Special Olympics World Winter Ga-
mes kommer cirka 3 000 idrottare från 
110 länder. Tävlingarna fördelas i Öst-
errike på tre orter. Av de finländska 
grenarna går skidåkning och snösko-
vandring av stapeln i Ramsau, alpin skid-
åkning och snowboard i Schladming och 
innebandy och konståkning i Graz.

”Så småningom kommer vi fram till konkreta åtgärder”
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Svenska sidor

Paavo Launonen från Jyväskylä som 
är 10 år fick tillsammans med sin Valt-
ti-instruktör Salla Kolu möjligheten att 
pröva på parkour, ridning och senare 
efter intervjun också på agility. Tidi-
gare hade Paavo inte vågat sig upp på 
hästryggen, men nu hade han kommit 
på andra tankar.

– Det har varit jätteskoj att få pröva 
på olika saker. Ridningen var det roli-
gaste, jag hade inte ridit tidigare. Det 
var nog lite spännande, berättar Paavo.

Förutom försöken med sin Valtti-in-
struktör sysslar Paavo redan med sim-
ning och innebandy. Han simmar en 
gång i veckan, innebandy spelar han i 
samband med skolans eftermiddags-
klubb. Innebandy har han sysslat med 
redan förra året. Paavo tycker om sina 
fritidsintressen.

– Paavo har gillat innebandy väldigt 
mycket och simning har han också all-
tid tyckt om. Paavo har till och med re-
dan lärt sig dyka, berättar föräldrarna 
Seija och Esko Launonen.

Till simningen hör ännu en roligt 
grej:

– Efter simningen hamnar man i vå-
gorna, berättar Paavo ivrigt.

Av Valtti-perioden förväntade sig fa-
miljen att Paavo skulle få möjlighet 
att pröva på olika saker. Tillsammans 
med Salla Kolu funderade de på gre-

Det finländska informationspaketet 
om motion för barn 
med särskilda behov är färdigt
Finland var det första av alla de länder 
som deltar i projektet SEDY att få fär-
dig sin översikt över situationen med 
motion för barn med funktionsned-
sättning. I den engelskspråkiga över-
sikten har man strävat efter att sam-
manfatta information om Finlands 
nuläge, system och problem.

Det har tidvis varit utmanande att 
sammanställa information till översik-
ten på grund av att forskningsunder-

laget inte är jämförbart och på grund 
av att det inte finns uttömmande in-
formation om antalet barn som deltar 
i specialmotion.

– Olika forskare definierar motions-
utövande eller fysisk aktivitet på olika 
sätt. Dessutom är begreppet “barn el-
ler ungdom med funktionsnedsätt-
ning” inte ens i Finland väldigt exakt, 
för att inte tala om att man inom pro-
jektet verkar på sju olika språk. Typiskt 

för en förändring i inklusionen är att 
man strävar efter att komma ifrån ut-
tryck som stämplar och begränsar, sä-
ger forskningschefen Aija Saari, som 
ansvarar för SEDY-projektet i Finland.

Saari anser att det största problemet 
med det finländska kunskapsunderla-
get är att personer med funktionsned-
sättning ofta glöms bort i stora upp-
följningsundersökningar som gäller 
hela befolkningen.

Paavo blev intresserad av nya grenar
nar som exempelvis skulle kunna ut-
veckla Paavos motorik.

– Vi får se vad Paavo blir intresserad 
av. Parkour prövade vi på då vi hade 
sett ett annat barn pröva på det i tv. 
Paavo tycker om att klättra, så vi före-
slog grenen, berättar pappa Esko.

– På sommaren tycker jag om att 
studsa på trampolinen, säger Paavo 
och hans pappa tillägger att rekordet 
tycks vara ett par timmar studsande i 
ett sträck.

Som Valtti-instruktör har Salla Kolu 
upplevt att samarbetet med familjen 

fungerat ypperligt på alla sätt, trots att 
jämkandet med tidtabeller för många 
olika aktörer visserligen ställt till med 
lite besvär.

– Det var så fint att se hur Paavo blev 
engagerad med djuren. Ridning skulle 
också vara bra för utvecklingen av ba-
lansen. Det var en glad överraskning 
att han så modigt vågade rida. Det såg 
ut som om han skulle ha ridit tidigare. 
Annars har det varit trevligt att kom-
munikationen har fungerat så väl, be-
römmer hon medan familjen nickar 
instämmande bredvid.
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Bocciassa aloite-
taan pitkäjänteinen kehi-

tysprosessi, jonka tavoitteena 
on saada pelaajia MM- ja para-
lympiatasolle 2020-luvulla. Uu-
tena päävalmentaja aloittaa Jan 
Huopainen aisaparinaan nuor-

ten paralympiaryhmän val-
mentaja Jari Rummu-

kainen. 
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VAU tiedottaa

KILPAILUKUTSUJA

ALPPIHIIHTO
ALPPIHIIHTOKILPAILUT
Himos-Leitner -alppihiihtokilpailut liikunta-, näkö- ja  kehitysvam-
maisille sekä elinsiirron saaneille laskijoille järjestetään lauan-
taina 8. huhtikuuta 2017 klo 8 alkaen Pohjois-Himoksella Jäm-
sässä. Kilpailu järjestetään 8-16v junioreiden Leitner-kilpailun 
yhteydessä soveltavan alppihiihdon sarjana. Lajina on suurpujot-
telu. Lasketaan sovelletuin Special Olympics -säännöin:  ensim-
mäinen lasku=tasoluokittelu ajan perusteella, toinen lasku= fi-
naali, loppuaika=kahden laskun yhteistulos.
Ilmoittautumiset 15.3. mennessä: Janne Piitulainen, 
janne.piitulainen@pajulahti.com, puh. 044 7755 329. 
Osallistumismaksu 35€, sisältää hissilipun. Maksu 4.4. men-
nessä FI30 50910320 0348 94, lisätietoihin maininta: soveltava 
Leitner+kilpailijan nimi. Rinneyhtiön vaatimus on, että kilpailijat 
käyttävät aina hissilippua hissiin mennessään. 
Kilpailijaliput kisatoimistosta, huoltajaliput lippuluukulta 
(la 8.00–). 
Kisatoimisto auki perjantai-iltana ja lauantaiaamuna. Ajat ja pai-
kat tarkentuvat myöhemmin ja ovat luettavissa Himoskin netti-
sivuilla www.himoski.com.
Huom. Perjantaina illalla joukkueenjohtajien kokous. Rataan 
tutustuminen kisapäivänä jo klo 8, palkintojenjako n. klo 17. 
Tarvittava majoitus varattava itse. 
Nämä olivat alustavia tietoja! Ajantasaiset tiedot Himoskin netti-
sivuilla www.himoski.com. Järjestäjä: Alppihiihtoseura 
Himoski Ry ja Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry.

BOCCIA
WANHAT WEHKEET BOCCIA (JOUKKUE)
Karstulan Seudun Invalidit järjestää avoimen Wanhat Wehkeet 
boccian joukkuekilpailun lauantaina 21. tammikuuta 2017 klo 
9.00 alkaen Karstulan koulukeskuksen liikuntahallilla. (Koulutie 
13, 43500 Karstula)
Sarjat: Naiset ja yleinen, jos naisjoukkueita ilmoittautuu viisi tai 
vähemmän siirretään ne yleiseen sarjaan.
Osallistumismaksu: 20euroa/joukkue, maksetaan tilille Karstu-
lan Seudun Invalidit ry. FI95 4765 0010 0139 33. Pelipaikallakin 
on mahdollista maksaa.
Ilmoittautumiset 16.1. 2017 mennessä ensisijaisesti sähköpos-
tilla pekka.friman@nic.fi tai Pekka Friman, puh. 040 705 7309. 
Myynnissä makkaraa, kahvia ja arpoja. Omat pallot ja mittatikut 
mukaan.
Majoitusta tarvitseville on sitä tarjolla: Wanhat Wehkeet Oy, Jari 
Lasonen puh. 0400 542 029, os. Erämäentie 368, 43500 Karstula. 
www.wanhatwehkeet.fi

VIII YSTÄVÄ-BOCCIA
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää VIII Ystävä-bocciakilpailun 
Vilppulan urheilutalolla, (Hopunmäentie 15), Vilppula,  
lauantaina 11.2.2017 klo 9.00 alkaen.
Kilpailusarjoina joukkue ja pari. Hyvityspisteet käytössä.  
Joukkueissa ja pareissa pelaavien henkilöiden arvonta tapahtuu 
paikan päällä. Kisajärjestäjä muodostaa kilpailuun tarvittavan 
määrän joukkueita ja pareja ja kukin pelaaja arpoo itsensä jouk-
kueeseen / pariin. Ilmoita yhdistyksestäsi osallistuvien pelaajien 
lukumäärä.
Osanottomaksu 10 €/hlö ja se maksetaan yhdistyksen tilille nro 
FI58 5521 0720 0858 43. Tavarapalkinnot.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.2.2017: Onerva Uuttera 
s-posti: onerva.uuttera@nic.fi tai puh. 0400 753 662.  
Omat pallot mukaan. Keittolounas, Vilppulan Tähden kahvio.  Ar-
pajaiset. Suomi 100 vuotta -aiheinen tietokilpailu pareille ja jouk-
kueille, parhaat palkitaan. Tervetuloa.

KEILACUP 2016–2017, 6. OSAKILPAILU
HUOM: Hallin ovet aukeaa klo 9.00.
Keilacupin kauden 2016–2017 kuudes osakilpailu järjestetään 
lauantaina 25. helmikuuta 2017 klo 10.30 alkaen Kaupin keila-
hallissa (Keilakuja 1, Tampere). Kilpailussa noudatetaan 
kauden 2016–2017 sääntöjä.
Kilpailuerät: 10.30, 13.00. Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E.
Kilpailussa keilataan kuusi (6) sarjaa, samalla radalla. Jokaisen 
luokan kolme (3) parasta palkitaan.
Kilpailumaksu: 25 euroa/keilaaja, maksetaan 10.2. mennes-
sä Tampereen seudunNäkövammaiset ry, tilille: DANSKE PANK 
FI109 8000 1901 2570 56  VIITE  190509 Viitekenttään sana keil-
acup. Ilmoittautumiset 10.2. mennessä leenayr@hotmail.com. 
Ilmoittautumisessa tulee olla keilaajan nimi ja kilpailuluokka sekä 
yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Jälki-ilmoittautumiset eivät 
ole mahdollisia. Hallilla ruokailumahdollisuus. Lounaaksi tarjolla: 
Muusi, lihapullat sekä salaatti. 12.00 euroa/hlö. KERRO RUOKAI-
LIJOIDEN NÄÄRÄ JA MAHDOLLISET ALLERGIAT.
Lisätiedot: Leena Yrjänäinen  040 729 1053
leenayr@hotmail.com

XII REVONTULI-BOCCIA       
Tampereen seudun Invalidit ry järjestää XII Revontuli-bocciakil-
pailut 22.–23.4.2017 Lomakeskus Revontulessa, Hankasalmella. 
Lomakeskus sijaitsee valtatie 9 varrella. 
Kilpailut alkavat la klo 9.00 ja jatkuvat su klo 9.00. 
Sarjat: luokat 1–3 henkilökohtainen, yleinen sarja 
ja naiset parikilpailu.
Osanottomaksu:16 €/pari ja 12 €/henkilö maksetaan Tampe-
reen seudun Invalidit ry:n tilille FI9111463000871571. 
Maksaessasi ilmoita maksava yhdistys.
Ilmoittautumiset 18.4. mennessä osoitteella Lasse Mäkinen, 
Tampereentie 480, 33880 Lempäälä tai sähköpostitse 
teemu.makinen2@gmail.com 
Majoituspaketti: Majoitus la-su 2-3 hh tai 4 hengen mökeissä 
(minimi 4 hlöä/mökki), lauantaina lounas (klo 11–15) tanssiliput, 
sunnuntaina aamiainen ja lounas, Hinta 70 €/hlö 
Paketti yhden hengen huoneessa 90 €. Lisävuorokausi pe-la 2 hh 
45 €/hlö, 1 hh 65 €.
Lomakeskus Revontuli, puh. 014 8448 200. Varatessasi mainitse 
Revontuliboccia.
Revontulen keilaradat ovat käytettävissä, myös niistä voit kysyä 
pakettia varatessasi. Hinnat 25 €/rata, hohtokeilaus 30 €/rata.
Lisätietoja kisoista antaa Lasse Mäkinen puh. 0400 727 898. 
Omat pallot ja mittatikut mukaan. 

HIIHTO
KOULULAISTEN HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT  
JYVÄSKYLÄSSÄ 15.2.2017
Koululaisten hiihtomestaruuskilpailut järjestetään 15. helmikuu-
ta 2017 klo 12.00 alkaen Jyväskylässä, Oppimis- ja ohjauskeskus 
Valteri, Onerva (Kukkumäentie 27, 40600 Jyväskylä).
Sarjat:
– Alle 9 v. (2008 tai sen jälkeen syntyneet) 
– Alle 12 v. (2005–2007 syntyneet) 
– Alle 15 v. (2002–2004 syntyneet) 
– Alle 18 v. (1999–2001 syntyneet) 
Kaikki sarjat ovat tytöille ja pojille seuraavissa vammaluokissa:
– näkövammaiset: heikkonäköiset ja sokeat
– liikuntavammaiset: pysty- ja kelkkahiihtäjät
– kehitysvammaiset
– elinsiirron saaneet
Kilpailumatkat: alle 9-vuotiaat 0,4 km, alle 12-vuotiaat 0,7 km, 
alle 15-vuotiaat 1 km ja alle 18-vuotiaat n. 2 km.
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Ilmoittautumiset 3.2. mennessä ja lisätiedot: Nina Peltonen, 
puh. 050 400 1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi. 

MAASTOHIIHDON SM-KILPAILUT
Maastohiihdon SM-kilpailut järjestetään 4.–5.3.2017 Pieksämä-
ellä, Opintie 2 Uimahallin ja Urheilutalon maastossa. Lauantaina 
4.3. hiihdetään sprintti vapaalla tyylillä sekä 2,5 km ja 5 km perin-
teisellä tyylillä. Sunnuntaina 5.3. hiihdetään 5 km ja 10 km va-
paalla tyylillä.
Kilpailuluokat, -sarjat ja -matkat: B1–B3, B4 = näkövammaiset, 
LW2–9 = liikuntavammaiset pystyhiihto, Lva= liikuntavammaiset 
avoin pystyhiihto, LW10–12 kelkkahiihto, K= kehitysvammaiset, 
E= elinsiirrokkaat
T ja P 20v – La: sprintti 1 km (V), 2,5 km (P) Su: 5 km (V)
N ja M yleinen – La: sprintti 1 km (V), 5 km (P), LW10–12 kelkka-
hiihto 2,5 km Su: 10 km (V), E-luokka 5 km (V) ja LW10–12 kelkka-
hiihto 5 km
N ja M yli 50v – La: sprintti 1 km (V), 2,5 km (P), LW10–12 kelkka-
hiihto 2,5 km Su: 5 km (V) 
N ja M yli 60v - La: sprintti 1 km (V), 2,5 km (P), LW10–12 kelkka-
hiihto 2,5km Su: 5 km (V) 
Näkö- ja liikuntavammaisten alle 20-vuotiaiden sekä N ja M ylei-
sessä sarjassa yhdistetyissä kilpailuluokissa B1–B3, LW2–9 sekä 
LW10–12 käytetään IPC:n vuosittain julkaisemaa %-hyvitysjärjes-
telmää tuloslaskennassa. 
T/P 20-vuotiaiden sarjoihin voivat osallistua vuonna 1997 tai sitä 
myöhemmin syntyneet kilpailijat. N/M yli 50-vuotiaiden sarjoihin 
voivat osallistua vuonna 1967 tai sitä aikaisemmin syntyneet kil-
pailijat. N/M yli 60-vuotiaisten sarjoihin voivat osallistua vuonna 
1957 tai sitä aikaisemmin syntyneet kilpailijat. 
Sprintit hiihdetään sarjoittain yhteislähtöinä ja muut matkat 30 s. 
väliaikalähdöllä. Kilpailuissa noudatetaan VAU:n maastohiihdon 
SM-kilpailusääntöjä.
Osallistumismaksu: 15 euroa/päivä, maksetaan 17.2. mennes-
sä Pieksämäen Veikot ry:n tilille FI98 5340 0040 1268 05
Ilmoittautumiset 17.2. mennessä pieksamaen.veikot@hotmail.
com tai Pieksämäen Veikot, Pohosjoentie 40, 76150 Pieksämäki. 
Jälki-ilmoittautumiset viimeistään 27.2. klo 16 mennessä. Sen jäl-
keen ei enää oteta ilmoittautumisia vastaan.
Lisätiedot: Pieksämäen Veikot Jari Rajapolvi 040 815 3639 tai 
VAU Tuomas Törrönen puh. 050 408 6152, tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi
Majoitus varataan seuran kautta Jari Rajapolvi 040 815 3639.

 

ISTUMALENTOPALLO
ISTUMALENTOPALLOILUN KANSAINVÄLINEN 
35. KOTKA-TURNAUS
Turnaukset aika ja paikka
35. Kotka-turnaus pelataan lauantaina 11.2.2017 klo 10.00 alka-
en Karhulan liikuntahallissa, osoitteessa Ratakatu 14, Kotkan Kar-
hulassa. Nettikartta: http://www.kotka.fi / Karttapalvelu / Kohteet 
/ Karhulan liikuntahalli
Kilpailusarjat
• Miesten sarja / Avoimen SM-runkosarjan 5. osaturnaus
- Kaikki joukkueet osallistuvat avoimeen SM-sarjaan ja saavat 
loppusijoituksensa perusteella SM-sarjapisteitä.
- Alkusarjasijoitusten perusteella joukkueet voidaan jakaa pelaa-
maan Kotka-turnauksen sijoituksista A- ja B-sarjoissa.
• Naisten sarja
- Edellyttää vähintään neljän (4) joukkueen osallistumista
Ilmoittautuminen 21.1.2017 mennessä: Kotkan Seudun 
Invalidit ry., Pekka Nygren, Laajakoskentie 326, 48720 Kotka
Puhelin 0400 333 091. Sähköposti: pekka.nygren@kymp.net.
Osallistumismaksut
- Miesten sarja 80 €/joukkue
- Naisten sarja 60 €/joukkue
Maksetaan tilille Kotkan Seudun Invalidit ry. 
FI97 5172 2040 0764 96 tai sovittaessa turnauspaikalla.

Turnaustiedote
Ilmoittautuneille joukkueille lähetetään turnaustiedote, otteluoh-
jelma sekä karttaopastus viimeistään viikkoa ennen turnausta.

KEILAILU
VAU:N KEILACUP 5.OSAKILPAILU OULUSSA 
14.1.2017
Keilacupin  kauden 2016–2017 viides osakilpailu järjestetään Ou-
lun keilahallissa (os.  Isokatu 97) lauantaina 14.1.2017.
Kilpailulähdöt klo 10 ja 13.
Kilpailussa noudatetaan kauden 2016–2017 sääntöjä.
Kilpailuluokat : A, B, C, D ja E
Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa rataa vaihtamatta. Jokaisen luo-
kan kolme parasta palkitaan.
Kilpailumaksu 25 euroa/ keilaaja maksetaan yhdistyksittäin 
28.12.2016 mennessä tilille: Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry, FI 
61 2231 1800 0081 25, viitenumero 6130.
Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 28.12.2016.
marjo.juntunen.fi@gmail.com
Ilmoittautumisessa tulee olla keilaajan nimi, kilpailuluokka  ja yh-
teyshenkilö tietoineen.
Keilahallilla ruokailumahdollisuus, keittolounas n. 8 euroa.
Ilmoita myös ruokailijoiden määrä.
Lisätiedot Marjo Juntunen  mieluiten sähköpostitse marjo.juntu-
nen.fi@gmail.com  tai puhelimitse iltaisin 040 762 0679

KORIPALLO
UNIFIED –KORIPALLOTOIMINTAA ESPOOSSA
Unified –koripallo on mahdollista nyt myös LePyssä Espoolainen 
Leppävaaran Pyrintö käynnistää Unified-koripallotoiminnan kym-
menentenä seurana Suomessa. LePyn Unified -koripallojoukkue 
aloittaa kautensa tiistaina 10.1.2017 ja toimintaan ovat tervetullei-
ta kaikki koripalloilusta kiinnostuneet iästä ja kokemuksesta riip-
pumatta.  
Harjoitukset ovat tiistaisin klo 18.30–19.30 Lintumetsän koululla 
(Lintumetsäntie 10, Espoo). Lisätietoja löydät osoitteesta http://
www.leppavaaranpyrinto.fi/joukkueet/unified/ 

RATSASTUS
SPECIAL OLYMPICS RATSASTUKSEN  
HARJOITUSKILPAILUILUT HUITTISISSA 29.1.2017
Huittisten Ratsastuskeskuksen järjestää kehitysvammaisten 
Special Olympics ratsastuksen harjoituskilpailuilut 29.1.2017.
Kilpailupaikkana on Huittisten Ratsastuskeskus.
Kilpailut alkavat sunnuntaina klo 10.00.
LUOKKA 1 Special Olympics, käyntiohjelma 1
LUOKKA 2 Special Olympics, käyntiohjelma 2
LUOKKA 3 Special Olympics, käyntiohjelma 2015
LUOKKA 4 Special Olympics, käynti-raviohjelma 1
LUOKKA 5 Special Olympics, käynti-raviohjelma 2
LUOKKA 6 Special Olympics, käynti-raviohjelma 2015
LUOKKA 7 Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 1
LUOKKA 8 Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2
LUOKKA 9 Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2015
ERITYISMÄÄRÄYKSET:
1. Ilmoittautumiset Huittisten Ratsastuskeskukseen 
20.1.2017 mennessä toimisto@rekikoski.fi
tai p. 02 567 797.
2. Ratsastaja voi osallistua kahteen luokkaan lainahevosella 
tai omalla hevosellaan.
3. Kilpailuissa noudatetaan Special Olympics sääntöjä sekä 
SRL:n vammaisratsastussääntöjä so-veltuvin osin. Ratsastajan 
täytyy kuulua SRL:n jäsenseuraan tai hänellä pitää olla SRL:n 
Green Card-kortti, joka kattaa myös ratsastuksessa mahdolli-
sesti sattuvat tapaturmat.
4. Lainahevoset ovat pääasiassa ratsastuskoulun opetushe-
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vosia. Kilpailut ratsastetaan kentällä tai maneesissa, säästä 
riippuen. Hevosten kokeilu ja verryttely järjestetään kentällä 
tai maneesissa sään mukaan.
5. Lainahevosluokissa hevoset arvotaan ja hevosta on mah-
dollisuus kerran vaihtaa. Ratsastajat saavat verrytellä hevosta 
15 min ennen omaa suoritustaan.
6. Lähtömaksu 10€ / luokka, hevosvuokra 10 € / luokka. 
Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan.
7. Palkintoina ovat pokaalit sekä ruusukkeet.
8. Kanslia aukeaa klo 9.00. Kanslia sulkeutuu tunti kilpailujen 
päättymisen jälkeen.
9. Tiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus 02 567 797. Majoi-
tusmahdollisuus, sis. aamupalan.
Kilpailupaikalla puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avusta-
ja mukanaan. Majoitustiedustelut ja varaukset: Huittisten 
Ratsastuskeskus 02 567 797, toimisto@rekikoski.fi.
10. Kilpailujen tuomarina toimii Anna Saari
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin ja mahdollisuuteen 
rajata lähtöjen määrää kilpailuissa,
lähtöjen määrän noustessa liian suureksi.
11. Perjantai-lauantai 27.–28.1.2017 pidetään valmennusleiri 
Huittisten Ratsastuskeskuksessa.

SPECIAL OLYMPICS RATSASTUSKILPAILUT  
HUITTISISSA  9.4.2017
Huittisten Ratsastuskeskus järjestää kehitysvammaisten 
Special Olympics ratsastuskilpailut 9.4.2017.
Kilpailupaikkana on Huittisten Ratsastuskeskus.
Kilpailut alkavat sunnuntaina klo 10.00.
LUOKKA 1 Special Olympics, käyntiohjelma 1
LUOKKA 2 Special Olympics, käyntiohjelma 2
LUOKKA 3 Special Olympics, käyntiohjelma 2015
LUOKKA 4 Special Olympics, käynti-raviohjelma 1
LUOKKA 5 Special Olympics, käynti-raviohjelma 2
LUOKKA 6 Special Olympics, käynti-raviohjelma 2015
LUOKKA 7 Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 1
LUOKKA 8 Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2
LUOKKA 9 Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2015
ERITYISMÄÄRÄYKSET:
1. Ilmoittautumiset Huittisten Ratsastuskeskukseen 
31.3.2017 mennessä toimisto@rekikoski.fi tai p. 02 567 797.
2. Ratsastaja voi osallistua kahteen luokkaan lainahevosella 
tai omalla hevosellaan.
3. Kilpailuissa noudatetaan Special Olympics sääntöjä sekä 
SRL:n vammaisratsastussääntöjä soveltuvin osin. Ratsastajan 
täytyy kuulua SRL:n jäsenseuraan tai hänellä pitää olla SRL:n 
Green Card-kortti, joka kattaa myös ratsastuksessa mahdolli-
sesti sattuvat tapaturmat.
4. Lainahevoset ovat pääasiassa ratsastuskoulun opetushe-
vosia. Kilpailut ratsastetaan kentällä tai maneesissa, säästä 
riippuen. Hevosten kokeilu ja verryttely järjestetään kentällä 
tai maneesissa sään mukaan.
5. Lainahevosluokissa hevoset arvotaan ja hevosta on mah-
dollisuus kerran vaihtaa. Ratsastajat saavat verrytellä hevosta 
15 min ennen omaa suoritustaan.
6. Lähtömaksu 10€ / luokka, hevosvuokra 10 € / luokka. 
Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan.
7. Palkintoina ovat pokaalit sekä ruusukkeet.
8. Kanslia aukeaa klo 9.00. Kanslia sulkeutuu tunti kilpailujen 
päättymisen jälkeen.
9. Tiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus 02 567 797. 
Majoitusmahdollisuus, sis. aamupalan.
Kilpailupaikalla puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avusta-
ja mukanaan. Majoitustiedustelut ja varaukset: Huittisten 
Ratsastuskeskus 02 567 797, toimisto@rekikoski.fi.
10. Kilpailujen tuomarina toimii
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin ja mahdollisuuteen 

rajata lähtöjen määrää kilpailuissa,
lähtöjen määrän noustessa liian suureksi.
11. Perjantai-lauantai 7.–8.4.2017 pidetään valmennusleiri 
Huittisten Ratsastuskeskuksessa.

SALIBANDY
Karhut Stars järjestää salibandyn erityisryhmien SM-kisat tur-
nauksen Porissa 8.4.2017. Pelit pelataan yhdellä isolla peli-
kentällä. Pelaajien määrä pelissä on 5 vs 5 kenttäpelaajaa + 
maalivahti. Peliaika on 20min, juoksevalla ajalla.
Tasoluokituksina olisi harraste- ja kilpasarja.
Kummankin sarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan, voit-
tajapokaaleja ei turnauksessa jaeta, kaikki ovat tässä turnauk-
sessa voittajia jo osallistumalla tähän.
Turnausmaksu on 130€/ joukkue, joka maksetaan viimeis-
tään 4.3.2017 tilille FI76 4456 0010 1860 71, saaja: Karhut 
Stars/Sm 2017, viite: Turnaus ja joukkueen nimi.
Ruokailu on 8.4.2017 klo 12–13 Porin urheilutalon ravinto-
lan tiloissa, hinta 8.00€–10.00€/ hlö. Ruokailijoiden määrä ja 
mahdolliset allergiat ilmoitettava viimeistään 4.3.2017 klo 16 
mennessä sähköpostitse (ismo.ruis@pori.fi).
Ruokailu maksetaan tilille, saaja: Porin kaupunkijuna Oy, tili-
numero FI83 1781 3000 0051 39 tai FI83 5700 8120 1637 66,
viitenumero 4404. Eräpäivä 5.3.2017.

TAITOLUISTELU
SPECIAL OLYMPICS TAITOLUISTELUKILPAILU
Kehitysvammaisten taitoluistelukilpailu järjestetään 26. hel-
mikuuta 2017 Tampereella, Hakametsä 2 jäähallissa, Keltin-
katu 2,  osana Varalan Vappis kutsukilpailua.
Kilpailuluokat:  Special Olympics yksinluistelu miesten ja 
naisten sarjoissa tasoilla I-VI.
Arvostelujärjestelmä:  suomalainen tähtiarvostelu.
Kilpailussa luistelija suorittaa ensin pakolliset kuviot ja heti 
perään vapaaohjelman ilman väliaikaa.
Osallistumismaksu: 20€/kilpailija, joka peritään tuomarilas-
kun yhteydessä.
Kilpailun aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydes-
sä ja se löytyy kilpailua järjestävän seuran Varala-Tiimi ry:n 
nettisivuilta www.varalatiimi.fi  noin viikko ennen kilpailua.
Ilmoittautumiset kilpailuun 12. 2. mennessä ja lisätiedot:  
Arja Putila  arja.putila@gmail.com, 050 546 0937.
Ilmoitettava kilpailijan nimi, syntymäaika, kilpailutaso ja kil-
pailulisenssin maksupäivämäärä.

VOIMANNOSTO
Liikuntavammaisten voimanoston avoimet SM-kilpailut järjes-
tetään lauantaina 21. tammikuuta 2017 Nastolassa, Liikun-
takeskus Pajulahdessa. Punnitus alkaa klo 10.00 ja kilpailut 
klo 12.00. SM-kilpailut järjestetään vammaisurheilun kansain-
välisen Pajulahti Games -kilpailutapahtuman yhteydessä. Kil-
pailuissa noudatetaan IPC:n sääntöjä.
Osallistumismaksu: 20 euroa/nostaja, maksetaan VAU:n tilil-
le FI1580018710023586, urheilijan nimi, SM-voimanosto.
Ilmoittautumiset 5.1. mennessä sähköpostitse: tuomas.tor-
ronen@vammaisurheilu.fi ja  postitse VAU, Tuomas Törrönen 
Radiokatu 20, 00240 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä 
mainittava nimi, seura/yhdistys, syntymäaika, sarja, tehty tu-
los päivämäärineen.
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi p.050 408 6152

YLEISURHEILU
VAMMAISYLEISURHEILUN SM-HALLIKILPAILUT
Vammaisyleisurheilun avoimet SM-hallikilpailut liikunta-, 
näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille järjes-
tetään lauantaina 21. tammikuuta 2017 klo 14.00-17.00 Pa-
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KALENTERI

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

Lisätiedot tapahtumista: www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtumia)

Joulukuu
16.–18.12. Lumilajien Special Olympics 
-valmennusleiri, Vuokatti (K) 
16.–18.12. Maalipallon nuorten leiri, 
Jyväskylä (N)
16.–18.12. Unfied-koripallo, 
7-sarjan turnaus, Malmi
29.12. Joulun välipäivä -boccia, Nokia (L)

Tammikuu
7.1. Istumalentopallon naisten 
3. SM-osaturnaus, Lappeenranta (L)
11.1. Tie Tähtiin -päivä, Kuopio 
14.1.  VAU:n Keilacup, 5. osakilpailu, Oulu 
(L, N, K, E)
14.1. Kaikki Snoukkaa 
-lumilautailutapahtuma Hyvinkää, Sveitsin 
hiihtokeskus (L, N, K, E)
14.1. Istumalentopallon miesten 
4. SM-osaturnaus, Helsinki/Jämsä (L)
17.1. Tuolijumppaa Lahdessa, aloituskerta, 
Lahti (L, N, K, E)
18.1. Tie Tähtiin -päivä, Pori
19.1. Tie Tähtiin -päivä, Vaasa
20.–22.1. Pajulahti Games, Liikuntakeskus 
Pajulahti (L, N, K)
21.1. Wanhat Wehkeet-boccia (joukkue), 
Karstula (L)
21.1. Vammaisyleisurheilun 
SM-hallikilpailut, Liikuntakeskus Pajulahti 
(L, K, N, E)
21.–22.1. Spt-salibandyn Finlandia-
sarjaturnaus, Lietohalli, Lieto (L)
21.–22.1. Pt-rugbyn 2. SM-sarjaturnaus, 
Liikuntakeskus Pajulahti (L)
22.1. Lumisunnuntai, laskettelu- ja 
lumilautailutapahtuma, Jämsä, Himos
(L, K, N, E)
23.1. Tie Tähtiin -päivä, Espoo
27.–29.1. Iloliikuttaja-koulutuksen 
starttikurssi, Liikuntakeskus Pajulahti 

28.1. Lumilauantai, laskettelu- ja 
lumilautailutapahtuma, Ruokolahti, 
Free Ski (L, N, K, E)
28.1. Istumalentopallon ykkössarjan 
3. osaturnaus, Jyväskylä
28.–29.1. Maalipallon 3. SM-sarjan ja 
1-divisioonan turnaus, Leppävaara (N)
29.1. Lumisunnuntai, laskettelu- ja 
lumilautailutapahtuma, Vuokatti, Vuokatin 
rinteet (L, K, N, E)

Helmikuu
1.2. Paikallista toimintaa -seminaari, Vantaa
4.2. Lumisunnuntai, laskettelu- ja 
lumilautailutapahtuma, 
Sastamala, Ellivuori (L, K, N, E)
4.–5.2. Unified-koripallon 7-sarjan ja 
6B 1-sarjan turnaus, Vantaa
5.2. SO-taitoluistelukilpailut, Kisakallion 
Urheiluopisto (K)
7.2. Kehitysvammaisten biljardin SM-kisat, 
Helsinki (K)
11.2. VIII YSTÄVÄ-BOCCIA, Vilppula (L)
11.2. Istumalentopalloilun kansainvälinen 
35. Kotka-turnaus, Kotka (L)
11.2. Istumalentopallon naisten 
5. SM-osaturnaus, Kotka (L)
15.2. Koululaisten hiihtomestaruuskilpailut, 
Jyväskylä (L, K, N, E)
18.–19.2. Pt-rugbyn 3. SM-sarjaturnaus, 
Peltolan Koulutalo, Turku
25.2. Istumalentopallon naisten 
4. SM-osaturnaus, Helsinki (L)
26.2. Special Olympics -taitoluistelukilpailu, 
Tampere (K)

Maaliskuu    
4.3. Unified-koripallon 7-sarjan turnaus, 
Kotka
4.–5.3. Maastohiihdon SM-kilpailut  
(L, K, N, E)
10.–12.3. Special Olympics -monilajileiri, 
Liikuntakeskus Pajulahti
11.3. Lumilauantai, maastohiihtotapahtuma, 
Tampere, Kaupin urheilupuisto (L, N, K, E)
11.3. Maalipallon 4. SM-sarjaturnaus, Tapiola 
(N)
18.3. Varkauden liikuntavastaavakoulutus, 
Varkaus
18.–19.3. Spt-salibandyn 3. SM- ja Finlandia-
sarjaturnaus, Variskan koulu, Vaasa (L)
25.3. Vaasan liikuntavastaavakoulutus, 
Vaasa
31.3. Tie Tähtiin -päivä, Oulu

Huhtikuu
1.4. Lumilauantai, laskettelu- ja 
lumilautailutapahtuma, Ylläs, Iso-Ylläs  
(L, K, N, E)
1.–2.4. Maalipallon 5. SM-sarjaturnaus ja 
1-divisioonan 4. turnaus, Oulu (N)
1.–2.4. Unified-koripallon sarjojen yhteinen 
turnaus, Kisakallio 
8.4. Salibandyn erityisryhmien 
SM-turnaus, Pori (K)
8.4. Himos-Leitner -alppihiihtokilpailut  
(L, K, N, E)
19.–20.4. Junior Games, Kuortane (L, K, N, E)

julahti hallissa (Pajulahdentie 167, Lahti). SM-kilpailut jär-
jestetään vammaisurheilun kansainvälisen Pajulahti Games 
-kilpailutapahtuman yhteydessä.
Kilpailuluokat ja -sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammais-
ten sekä elinsiirtoväen luokat: M/N, M/N50.
Lajit: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m kävely, pituus-
hyppy, korkeushyppy, kuulantyöntö
Huom! Kilpailujen tarkempi aikataulu on nähtävissä ilmoit-
tautumisajan päätyttyä internetosoitteessa www.lahdenah-
kera.fi/tapahtumakalenteri ja tiedusteltavissa Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:n toimistolta, puh. 044 752 9360
Osallistumismaksu: 15 euroa/laji, maksetaan 9.1. mennes-
sä Lahden Ahkeran tilille: FI69 5610 0720 0197 86. Tiedoksi 
kilpailijan nimi ja VAU YU SM 2016. Jälki-ilmoittautumismak-
su on 30 euroa/ laji ja se maksetaan 17.1. mennessä samal-
le tilille.
Ilmoittautumiset 9.1. mennessä sähköisellä ilmoittautu-
mislomakkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (-> Se-
laa tapahtumia -> Tapahtumat lajeittain -> Yleisurheilu) tai 
tilaamalla ilmoittautumislomakkeen VAU:sta (jukka.lahti@
vammaisurheilu.fi, puh. 045 1397373) ja lähettämällä se 

osoitteeseen Lahden Ahkera ry Urheilukeskus, 15110 Lah-
ti. Huom! Jälki-ilmoittautuminen mahdollista 17.1. mennessä 
sähköpostitse osoitteeseen pvainio88@gmail.com.
Lisätiedot: Lahden Ahkera, puh. 044 036 0300 ja toimisto@
lahdenahkera.fi sekä VAU, Jukka Lahti, puh. 045 1397373, juk-
ka.lahti@vammaisurheilu.fi
SM-kilpailuihin saavat osallistua kaikki luokitellut liikunta-, 
näkö- ja kehitysvammaiset sekä elinsiirron saaneet. Urheilijat 
luokitellaan omien kansallisten/kansainvälisten luokitusten 
mukaan. Lisäksi järjestetään kilpailut avoimessa luokassa, jo-
hon voivat osallistua vammaisurheilijat, joilla ei ole luokitusta: 
liikuntavammaiset avoin (pysty- ja tuoliluokka), näkövammai-
set avoin ja kehitysvammaiset avoin. Järjestäjällä on oikeus 
yhdistää luokkia osanottajien lukumäärän vähyyden vuoksi, 
kun osallistujia on vähemmän kuin kolme (3). Urheilijalta ei 
vaadita yleisurheilulisenssiä, mutta urheilijan on edustettava 
joko SUL:n tai VAU:n jäsenseuraa tai -järjestöä.
Majoituksen varaus Pajulahdesta: myyntisihteeri Sari Eloran-
ta, puh. 044 7755 204, sari.eloranta@pajulahti.com. VAU:n so-
pimushinta täysihoidolla opistotason huoneissa: aikuinen pe-
su 79 euroa/vrk ja 6–16 v. pe–su 74 euroa/vrk.
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SPECIAL OLYMPICS -MONILAJILEIRI
Tervetuloa kehitysvammaisten Special Olympics -jalkapallon, -sa-
libandyn, -tenniksen, -keilailun, uinnin, naisten Unified-koripallon, 
lentopallon, triathlonin ja yleisurheilun valmennusleirille Lahden 
Liikuntakeskus Pajulahteen 10.–12. maaliskuuta 2017. Leiri on 
avoin kaikille kehitysvammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 13 v).
Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmennukseen. Leirillä toi-
mitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, tarvittaessa mu-
kana voi olla oma avustaja.
Hinta: 150 euroa/hlö (laskutetaan leirin jälkeen, sisältää majoi-

KOULUTUKSET

LIIKUNTAVASTAAVAKOULUTUKSET 2017
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää jäsenyhdis-
tystensä ja -seurojensa liikuntavastaaville seuraavat koulutuk-
set vuoden 2017 aikana:
18.3. Kuntoranta, Varkaus. Ilmoittautuminen 20.1. mennessä.
25.3. Vaasan uimahalli, Vaasa. Ilmoittautuminen 3.2. mennessä.
Koulutuksissa päivitetään liikuntavastaavien VAU-tietämystä, 
tutustutaan vammaisurheiluun ja -liikuntaan, pohditaan liikun-
tavastaavien roolia sekä käydään läpi toimintatapoja ja työka-
luja, jotka helpottavat liikuntavastaavan tehtäviä. Käytännön 
osiossa tutustutaan sovellettuun frisbeegolfiin ja jumppakumi-
nauhan monipuoliseen käyttöön - sekä jumpaten että pelaten.
Koulutukset ovat kaikille VAU:n jäsenyhdistysten jäsenille 
maksuttomia (max. 2 per yhdistys). Koulutuspäivään sisältyy 
aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas. VAU ei korvaa koulutuk-
sesta aiheutuvia matka-/majoituskuluja. Mikäli ette ole ilmoit-
taneet yhdistyksenne liikuntavastaavan tietoja tai yhdistyksel-
länne ei ole nimettyä liikuntavastaavaa, voitte silti ilmoittaa 
koulutukseen maksimissaan kaksi henkilöä. 
Ohjelma 
09.30 Kahvi ja ilmoittautuminen 
10.00 Tervetuloa ja VAU:n kuulumisia 
11.00 Mitä VAU tekee ja mitä jäsenet hyötyvät? Käytännön esi-
merkkejä mm. avustuksista, välineistä, tiedon hankinnasta, es-
teettömyydestä, viestinnästä... 
12.00 Lounas 
13.00 Sovellettu frisbeegolf ja jumppakuminauhan monimuo-
toisuus käytännössä
15.00 Kahvin lomassa loppukeskustelu
15.30 Hyvää kotimatkaa! 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: VAU ry, Viivi Kuja-Kyyny, 
puh. 044 752 9360, viivi.kuja-kyyny@vammaisurheilu.fi
Lisätiedot koulutuksista www.vammaisurheilu.fi ja sieltä kou-
lutukset ja kurssit.

PAIKALLISTA TOIMINTAA -SEMINAARI  
1.2. VANTAA
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää maksutto-
man seminaarin paikallisen liikuntatoiminnan näkökulmasta kes-
kiviikkona 1.2.2017 klo 11.00–15.30 Superparkissa, Valimotie 13, 
01510 Vantaa.
Seminaari on tarkoitettu kaikille VAU:n jäsenyhdistyksille sekä 
muille paikallisille yhdistystoimijoille, kuntatoimijoille, urheiluseu-
roille ja liikunnanohjaajille. Ohjelmassa VAU:n kuulumisia sekä 
pääkaupunkiseudun toimijoiden puheenvuoroja niin yhdistysten  

Tukea  
liikkumiseen

www.respecta.fi

/Respecta.Vapaus.Liikkua @RespectaFi

VÄLITÄMME ENEMMÄN.

tuksen, ruokailut, ohjauksen ja vakuutuksen) sekä keilailussa li-
säkustannuksena kilpailumaksu sunnuntaina 12.3. Lahden kei-
lahallin erikoiskisaan osallistuville (n. 30 euroa, maksu paikan 
päällä, ilmoittautuminen leirillä). Huoltajien/avustajien hinta on 
myös 150 euroa. Majoitus on urheiluopiston majoitustiloissa, 
joissa yöpyminen tapahtuu 2-4 hengen huoneissa. Ilmoittautu-
miset leirille 19.2. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomak-
keella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (Selaa tapahtumia  
-> Tapahtumat vammaryhmittäin -> Kehitysvammaiset).
Lisätiedot: VAU, jukka.lahti@vammaisurheilu.fi, puh. 045 139 7373.

kuin liikuntatoimen näkökulmastakin. Ohjelman toiminnallisessa 
osuudessa tutustumme Superparkin aktiiviseen toimintaan. Oh-
jelman kokonaisuudessaan löydät www.vammaisurheilu.fi.
Ilmoittautumiset 20.1.2017 mennessä ja lisätiedot: VAU ry, Viivi 
Kuja-Kyyny, puh. 044 752 9360, viivi.kuja-kyyny@vammaisurheilu.fi

LIIKETTÄ LÄPI ELÄMÄN – SHERBORNEA 
JA PSYKOMOTORIIKKAA III -SEMINAARI 
25.–26.3.2017
Suositut Sherbornea ja psykomotoriikkaa -seminaarit saavat 
jatkoa keväällä, kun VAU ja Suomen Psykomotoriikkayhdistys 
järjestävät yhteistyössä kolmannen seminaarinsa Varalan ur-
heiluopistolla Tampereella. Tämänkertaisen seminaarin tee-
massa painottuvat eri-ikäisten mahdollisuudet liikkua Sher-
borne-liikunnan ja psykomotoriikan keinoin iloisesti oivaltaen.

Seminaarin tähtivieras, itävaltalainen Thesi Zak, on eri-
koistunut psykomotoriikan hyödyntämiseen dementiaa 
sairastavien henkilöiden arjessa. Suomalaisen Sherbor-
ne-liikunnan kiistaton guru Kaisu Laasonen väitteli vuo-
si sitten lasten motoristen taitojen arvioinnista ja tunnis-
tamisesta.  Seminaarissa hän kertoo tutkimuksestaan 
Sherborne-liikunnan ja psykomotoriikan näkökulmasta. 

– Toimintamalli on vuorovaikutteinen, seminaarissa on 
hyvin paljon toisilta oppimista ja jakamista. Seminaarissa 
on laadukkaita sisältöjä, jotka täydentävät toisiaan. Usei-
ta näkökulmia, useita eri kohderyhmiä, useita eri metodeja 
esillä, Laasonen sanoo.

Laasonen on innoissaan monipuolisista sisällöistä, jotka 
tarjoavat tilaisuuden katsoa omaa työtään ja tapaansa toi-
mia uusista näkökulmista.

– Johtavana ajatuksena on ohjaajan työn tukeminen. 
Vaikka tulee päiville ammattilaisena, ei lähde tyhjin käsin. 
Saa uutta ajateltavaa ja valmiita malleja oman osaamisen 
ja oman työn kehittämiseksi, Laasonen kannustaa.

Luvassa on käytännönläheistä tietoa, osaamisen jakamista, 
uusia ideoita ja runsaasti toimintaa. Osallistujat pääsevät oppi-
maan ja kokeilemaan Sherbornen ja psykomotoriikan sovelta-
mista esimerkiksi sosiaalisen sirkuksessa, draamassa, parkou-
rissa, musiikkiliikunnassa sekä toiminnallisessa oppimisessa. 

VAU ja Suomen Psykomotoriikkayhdistys toivottavat ter-
vetulleiksi kaikki Sherbornea ja psykomotoriikkaa arjessaan 
hyödyntävät ammattilaiset, vapaaehtoiset ja opiskelijat – niin 
uudet aihepiiristä kiinnostuneet kuin vanhat konkaritkin!
Lisätiedot ja ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella: http://
www.vammaisurheilu.fi/palvelut/koulutus/tulevat-koulutukset


