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Äänestä Esteettä luontoon -projekti 
Partioaitan Ympäristöbonuskohteeksi

Ulkoilu- ja retkeilyvälineyritys Partioaitta jakaa vuosittain kymmeniä tuhansia euroja tukea Ympäristöbonus-
kohteille. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n Esteettä luontoon -projekti on ehdolla vuoden 2020 
Ympäristöbonuksen saajaksi. Esteettä luontoon -projektissa edistetään erityisesti vammaisten ja erityistä tukea 
tarvitsevien lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia, koska luontokokemukset kuuluvat meil-
le kaikille!

Ympäristöbonuksen saaja ratkeaa äänestyksen tuloksen perusteella. Äänestämään pääsee 1.11.–26.12. Partioai-
tan sivuilla. Äänioikeuden saadaksesi sinun on kuuluttava Partioaitan 365-klubiin. Liittyminen ja jäsenyys ovat 
maksuttomia, eikä jäsenyydestä koidu mitään velvoitteita. Jäsenetuna on mm. mahdollisuus lainata Partioaitan 
retkeilytuotteita. Liity 365-klubiin ja äänestä: https://www.partioaitta.fi/365klubi/ymparistobonus/

Liity 365-klubiin

Kun olet klubin jäsen,
kirjaudu sisään ja 

äänestä
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2020
LUMITAPAHTUMAT

Lumitapahtumat ovat matalan kynnyksen soveltavan alppihiihdon ja lumilau-
tailun kokeilutapahtumia, joihin voivat osallistua niin lapset perheineen kuin 
aikuislaskijatkin. Lumitapahtumissa vammaisilla ja erityistä tukea tar-   
             vitsevilla on mahdollisuus osallistua kelkka- tai pystylaskettelun tai   
  lumilautailun opetukseen yhdessä oman avustajan kanssa.

         Ilmoittaudu tapahtumiin mukaan osoitteessa 
    www.vammaisurheilu.fi. Etukäteen ilmoittautu-  
        neilla laskijoilla on mahdollisuus osallistua   
      opetukseen. Paikkoja on rajoitetusti ja opetuksen   
                   hinta on 20 euroa / laskija sisältäen välineet.   
          Osallistuminen ei sisällä vakuutusta.

     Lumitapahtumat 2020

     Lauantai 25.1. Talma, Sipoo
     Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
     Mukana Special Olympics -alppihiihtäjät
               Lisätiedot: jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi

           Sunnuntai 2.2. Vuokatinrinteet, Vuokatti
           Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
           Lisätiedot: hiihtokoulu@vuokatinrinteet.fi

     Lauantai 7.3. Sport Resort Ylläs, Kolari
     Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
     Lisätiedot: jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi

        Lumitapahtumissa saa myös opastusta siihen, kuinka    
     rinteessä voi laskea erityistä tukea tarvitsevan laskijan kanssa.  
  Näin lumilajeista voi löytyä perheelle yhteinen harrastus! Lasket- 
  telun opetuksesta vastaavat soveltavan alppihiihdon ohjaajat ja  
            opetuksessa hyödynnetään soveltavan alppihiihdon ja lumilautai-
  lun välineistöä. 

 Lumitapahtumat järjestetään yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja   
 -liikunta VAU:n, Malikkeen, SOLIA:n, Sokeain lasten tuki ry:n, Suomen 
 Hiihdonopettajat ry:n, laskettelukeskusten sekä paikallisten toimijoiden  
 kesken. 

 Lisätiedot Lumitapahtumista: VAU, aluetoiminnan suunnittelija 
 Jarno Saapunki, puh. 040 737 5882, jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi
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Yhdessä 
eteenpäin
Kansainvälinen Paralympiakomitea juhlii tänä vuonna 30 vuoden taivaltaan 
vammaisurheilun edistäjänä. Suomessakin on vammaisurheiltu kymmenien 
vuosien ajan, ja menestys on ollut huikaisevaa, mitattiin sitä sitten mitaleilla 
tai kohentuneilla asenteilla ja kehittyneillä toimintaympäristöillä. Moni urheilija 
on onnistunut tekemään urheilusta ammatin, ja samalla näyttänyt sekä itsel-
leen että ympäröivälle yhteiskunnalle, millaisiin tuloksiin voi yltää noudattamal-
la Kansainvälisen Paralympiakomitean periaatteita: rohkeutta, päättäväisyyttä, 
inspiraatiota ja yhdenvertaisuutta. 

Urheilulla on voima muuttaa maailmaa, minkä paralympialiike on osoittanut sel-
keästi. Vammaisurheilijat ovat toimineet äänitorvina laajentaessaan liikkuvan ih-
misen kuvaa koskemaan myös erilaisten vammojen ja apuvälineiden kanssa liik-
kuvia ihmisiä. Toimiessaan näin he ovat tuoneet vammaisuutta näkyville uudella 
tavalla, ja näyttäneet, että voimme olla myös esikuvia, sankareita, suunnannäyt-
täjiä ja vaikuttajia, toimijoita, jollaisina vammaisia henkilöitä ei oltu ennen nähty. 

Vammaisurheilun ytimessä on yhteistyö. Urheilijat, valmentajat, avustajat, huol-
tajat, kattojärjestöt ja muut toimijat muodostavat vuorovaikutuksen verkon, jossa 
urheilijaa pyritään kannustamaan huipputuloksiin. Tässä vuorovaikutusverkossa 
Paralympiakomitea ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ovat muodosta-
neet liikkujan ja urheilijan eri uran vaiheissa onnistumisen edellytykset. Vuodesta 
2020 eteenpäin nämä kaksi järjestöä jatkavat yhdessä, ja tämän muutoksen yhte-
ydessä yhteistyöstä on mahdollista tehdä vieläkin hedelmällisempää. 

Urheilijat toivovat uudelta Paralympiakomitealta entistäkin urheilijalähtöisempää 
toimintakulttuuria. Vammaisurheilijoiden arjen suurimmat haasteet liittyvät talou-
teen, valmennukseen sekä urheilun ja muun elämän yhdistämiseen. Vammaisurhei-
lija ei välttämättä voi muuttaa urheilumahdollisuuksien perässä kauas kotipaikka-
kunnaltaan, jolloin valmennus ja harjoitteluolosuhteet olisi pystyttävä järjestämään 
maanlaajuisesti. Myös taloudellisen tuen löytyminen on vammaisurheilijoille haas-
tavaa erityisesti uran alkuvaiheessa, jolloin olisi usein tehtävänä merkittävät hankin-
nat välinepuolella ja matkustettava ahkerasti ympäri maailmaa kilpailukokemuksen 
saamiseksi. Uran alkuvaiheessa olisikin hyödyllistä, jos urheilijat voisivat saada luo-
kittelun ja alun kilpailukokemusta kotimaasta, jolloin panoksia jäisi myös huippuvai-
heeseen, jossa lopullinen potentiaali kuitenkin on ulosmitattavissa. 

Uusi Paralympiakomitea antaa meille paraperheen jäsenille mahdollisuuden 
tarttua näihin haasteisiin ja kehittää entistäkin toimivampi järjestelmä urheili-
joille ja liikkujille, jotta tulevaisuuden Suomessa jokaisella olisi mahdollisuus liik-
kua ja urheilla haluamallaan tavalla, sekä tavoitella unelmiaan myös urheilun 
saralla. Liikunta on ihmisoikeus, joka kuuluu myös meille vammaisille. Tehkääm-
me siis yhdessä tästä oikeudesta entistä saavutettavampi!

SINI PYY
KELKKAHIIHTÄJÄ
PARALYMPIAKOMITEAN URHEILIJAVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJA
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Vammaisurheilu 2020-luvulla

Teema

M
M-kilpailuista paluun jälkeen alkoi 
uusi elämä Helsingissä, kun tuolloin 
vielä 15-vuotias Lounela aloitti opin-
not ja yleisurheilutreenit Mäkelän-
rinteen urheilulukiossa.

– Halusin aluksi muuttaa yksin, mutta lopulta 
muutimme koko perhe Ilmajoelta Helsinkiin. Van-
hemmat saivat työkuviot järjestettyä ja pikkuvelikin 
siirtyi juuri ala-asteelta yläasteelle, jolloin muutto oli 
ehkä vähän helpompi. Hän on loppujen lopuksi ol-
lut ehkä eniten innoissaan tästä, Lounela sanoi.

Oli Lounelalla suhteellisen hyvät urheiluoltavat ko-
tikunnassaan Etelä-Pohjanmaan Ilmajoellakin. Hän 
harjoitteli Ilmajoen Kisailijoiden muutamaa vuotta 
nuorempien yleisurheilijoiden ryhmässä. Myös van-
hemmilla Kirsi ja Markus Lounelalla on ollut iso 
rooli tyttärensä harjoittelun tukemisessa.

Varsinaista henkilökohtaista valmentajaa Lounelal-
le ei kuitenkaan Etelä-Pohjanmaalta löytynyt. Muuta-
ma vuosi takaperin Lounela tutustui parayleisurhei-
lun SM-kilpailuissa Matti Laatikaiseen ja tämä ryhtyi 

Pariisiin, 
Los Angelesiin… 
mutta ensin ehkä 
Bydgoszcziin
2019 on ollut iso vuosi ilmajokelaiselle yleisurheilijalle Iida Lounelalle. Kesällä hän 
voitti kolme kultaa Pajulahden European Para Youth Games -kisoista sekä kaksi 
kultaa ja yhden hopean parayleisurheilun nuorten MM-kilpailuista Sveitsistä. 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LAURI JAAKKOLA, JUHANI JÄRVENPÄÄ

tekemään heikkonäköisten T13-luokassa kilpailevalle 
ilmajokiselle harjoitusohjelmia. Helsingin Kisa-Veik-
kojen ja Mäkelänrinteen urheilulukion valmentajana 
toimiva Laatikainen asui kuitenkin eri puolella Suo-
mea ja kaksikko tapasi käytännössä vain kisatapahtu-
missa sekä nuorten paralympiaryhmän leireillä.

– Nyt Helsingissä olen Matin valmennuksessa kolme 
kertaa viikossa Mäkelänrinteen aamutreeneissä. Se 
on kestävyysjuoksijoiden ryhmä, mutta se on sopinut 
minulle itse asiassa ihan hyvin, vaikka omat päämat-
kani ovatkin lyhyempiä juoksumatkoja, Lounela totesi.

Aamutreenien ohella tulevat vielä HKV:n parayleis-
urheiluryhmän iltatreenit, joissa on valmentajana 
Laatikaisen ohella Hanna Kasurinen. Lounela on siis 
päässyt tilanteeseen, jossa hänen päivittäistä harjoit-
teluaan seuraa ei yksi, vaan kaksi henkilökohtaista 
parayleisurheiluun erikoistunutta valmentajaa.

Iida Lounela ja yksi Pajulahden European Para Youth 
Games -kisojen kolmesta kultamitalista. >>>
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Teema
Nopeaa on ollut Lounelan kehitys jo ennen Hel-

sinkiin muuttoakin. Nuorten MM-kilpailuissa Sveit-
sin Nottwilissä Lounela teki ennätyksensä 200 met-
rillä (29,78), 400 metrillä (1.08,91) ja pituushypyssä 
(453). Näillä tuloksilla hän voitti alle 17-vuotiaiden 
sarjassa MM-kultaa 400 metriltä ja pituudesta sekä 
hopeaa 200 metriltä.

– MM-kisat menivät yli omien odotusteni. Tiesin 
kyllä, että tuollaisia tuloksia voisin tehdä, mutta en 
arvannut, että niillä pärjäisi niin hyvin. Olikin hienoa 
päästä kilpailemaan oman luokan urheilijoita vas-
taan, sillä Suomessa heitä ei käytännössä ole. MM-
kisoissa pääsi näkemään myös alle 20-vuotiaiden 
sarjan tulostason, joten osaa sikälikin nyt parem-
min suhteuttaa omaa tasoaan, Lounela pohtii.

Suomessa kilpailumahdollisuuksia ei parayleisur-
heilussa ole riittävästi. Lounela on kuitenkin kilpail-
lut läpi uransa vammattomien kansallisissa ja piiri-
kunnallisissa kilpailuissa.

– Kun parakisoissa tavoitteeni on aina voittaa, niin 
vammattomien kisoissa yritän pärjätä niin, etten ole 
ainakaan viimeinen, Lounela naurahti.

Iida Lounela täytti lokakuun lopussa 16 vuotta, 
mutta hän tavoittelee jo vuodelle 2020 paikkaa ai-
kuisten parayleisurheilun EM-kilpailuista, jotka käy-
dään kesäkuussa Puolan Bydgoszczissa. Ensi vuon-
na olisi Tokion paralympialaisetkin, mutta ne tulevat 
ehkä Lounelan kannalta liian aikaisin.

– Juuri tuossa laskeskeltiin, että vuoden 2024 Pa-
riisin paralympialaisten aikaan olen vasta parikymp-
pinen ja 2028 Los Angelesin kisoissakin vasta 24. 
Mutta tietysti sitä mieluusti tavoittelee jotain, johon 
ei ole niin hirveän pitkä aika, hän pohti..

Info
Nuorten  
paralympiaryhmä
Nuorten paralympiaryhmä on Suomen Para-
lympiakomitean alaisuudessa toimiva ryhmä, 
johon valitaan vuosittain nuoria paralympiala-
jien urheilijoita. Suurin osa urheilijoista jatkaa 
ryhmässä muutaman vuoden.

Nuorten paralympiaryhmä kokoontuu neljä 
kertaa vuodessa Lahden Liikuntakeskus Pa-
julahdessa. Leireihin sisältyy mm. lajiharjoit-
telua, yleisharjoittelua, lajikokeiluja, asian-
tuntijaluentoja ja urheilijavieraita. Nuorten 
paralympiaryhmän vastuuvalmentaja on 
Paralympiakomitean kehittämispäällikkö ja 
entinen paralympiaurheilija Katja Saarinen. 
Lisäksi paralympiaryhmällä on laji- ja yleisval-
mentajia sekä mm. urheilupsykologi.

Vuoden 2019 nuorten paralympiaryhmään 
kuuluu 19 urheilijaa viidestä eri lajista. Tämän 
hetken urheilijoista valtaosa (16) on uimareita 
ja yleisurheilijoita, mutta ryhmään on mahdol-
lista päästä yhtä lailla minkä tahansa para-
lympialajin urheilijat.

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

Iida Lounela (oikealla) juok-
see kohti EPYG-kisojen 100 
metrin mestaruutta Nas-
tolan Rakokiven kentällä. 
Vasemmalla ranskalainen 
kilpakumppani Gwenaig Le 
Vourc’h. Lounela sai 3.12. 
kansainvälisenä Vammais-
ten päivänä tuhannen eu-
ron arvoisen JYSK-stipendin.
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Valmentaja Hanna Kasurinen ohjeistaa Iida Lounelaa (oikealla) ja Vilma Bergiä. 
Taustalla toinen valmentaja Matti Laatikainen.

Teema

Jalostaja Para Teamiin pääsy 
oli Iida Lounelalle iloinen yllätys
Elintarvikeyritys Jalostaja käynnisti vuonna 
2018 suomalaisen parayleisurheiluhistori-
an tähän saakka mittavimman sponsorointi-
hankkeen, vuoden 2020 Tokion paralympia-
laisiin asti ulottuvan Jalostaja Para Teamin.

Para Teamiin kuuluu 11 parayleisurheilijaa 
– yhtenä heistä heikkonäköisten T13-luokas-
sa kilpaileva kaksinkertainen nuorten maail-
manmestari Iida Lounela.

– Tämä on ollut minulle tosi hieno mahdol-
lisuus ja minun ensimmäinen oikea sponsori-
ni. En oikein edes tiedä, miten juuri minä tu-
lin tähän valituksi, Lounela sanoi.

Perinteisemmän taloudellisen tuen lisäk-
si Jalostaja järjestää ryhmälle yhteisiä tapaa-

misia, joissa urheilijoille on annettu someval-
mennusta, mediakoulutusta, kokkausvinkkejä 
ja neuvoja sponsoreiden hankintaan. Yhteis-
työn tavoitteena on olla kokonaisvaltaisesti tii-
miläisten urheilu-uran tukena. Ryhmän vetä-
jänä toimii parayleisurheiluvalmentaja Janne 
Keränen.

– Ryhmässä on mukana meidän vielä ural-
lamme alussa olevien urheilijoiden lisäk-
si kokeneempia parayleisurheilijoita, kuten 
Leo-Pekka Tähti ja Amanda Kotaja. Heiltä 
olemme saaneet paljon hyviä vinkkejä, Lou-
nela kiitteli.

Lisätiedot: www.jalostaja.fi/parateam
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Teema

Urheilijan 
ylpeydellä
Kunpa vain yhä useampi pääsisi kokemaan tämän. Ja kunpa kaikki 
pääsisivät näkemään, miten hienosta asiasta tässä on kysymys. 
Special Olympics on monessa maailman maassa iso ja tunnistettava 
liike, mutta Suomessa on vielä runsaasti kasvun varaa. 

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Janne Ahokainen kuljettaa 
palloa ottelussa Tshekkiä 
vastaan vuoden 2017 
Special Olympics -talvimaail-
mankisoissa Itävallan Grazissa.
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Teema

Janne Ahokainen ja Itävallan Special Olympics -talvimaailmankisojen hopeamitali. 

V
antaalainen Janne Aho-
kainen, kaksissa Special 
Olympics -maailmankisois-
sa esiintynyt salibandyn-
pelaaja puhuu intohimolla 

siitä, mitä urheileminen on hänelle an-
tanut ja mitä hän uskoo monen muun-
kin kehitysvammaisen henkilön voivan 
siitä saada.

– Se kun pääsee näkemään, miten hie-
no se koko yhteisö on. Ja kun ollaan tois-
ta viikkoa kisareissulla, niin miten paljon 
me voimme oppia toisiltamme ja miten 
opitaan tuntemaan toisemme ihmisinä. 
Yhteen hiileen puhaltaminen, se on ur-
heilussa parasta, Ahokainen sanoo.

Amerikkalainen urheilukanavajät-
tiläinen ESPN on viime vuosina otta-
nut Special Olympics -maailmankisat 
ohjelmistoonsa, mutta Suomen te-
levisiossa kisoja ei juuri ole näytetty 
vuoden 2015 Los Angelesin kesämaa-
ilmankisojen Ylen Sisujengi-ohjelma-
kokonaisuuden lisäksi.

– Yksi unelmani on, että lähetykset tu-
lisivat jonain päivänä televisiosta. Ei vält-
tämättä tarvitse olla suoria lähetyksiä, 

mutta kuitenkin niin, että kaikki voisivat 
päästä näkemään, mistä tässä on kysy-
mys. Että tämä ei ole mitään harraste-
lemista, ja miten paljon tämä merkitsee 
meille urheilijoille, Ahokainen toteaa.

Lisääntyvän näkyvyyden mukana tu-
lisivat toivottavasti myös lisääntyvät 
tukieurot.

– Toivoisin, että urheilijat eivät joutui-
si itse maksamaan kisareissuistaan yh-
tään mitään. Meidän joukossa on pal-
jon hyvin vähävaraisia tyyppejä, eikä 
kaikilla ole vanhempia tai sukulaisia, 
jotka pystyisivät auttamaan kisareissu-
jen kustannuksista. Nyt rahojen saami-
nen kasaan on monelle tosi stressaa-
vaa ja haittaa keskittymistä itse asiaan 
eli urheilemiseen, Ahokainen sanoo.

Varovaisuutta  
Unified-innostukseen
Vauhtiin päästyään Ahokainen nos-
taa vielä esiin yhden huolensa liitty-
en Special Olympicsin tulevaisuuteen. 
Nimittäin Unified-urheilun kasvavan 
roolin Special Olympics -liikkeen sisällä. 

Unified-urheilussa, lähinnä joukkuela-

jeissa, kehitysvammaisten urheilijoiden 
rinnalla pelaa vammattomia Unified-
partnereita. Salibandyssa Suomesta ei 
ole vielä ollut Unified-joukkuetta maa-
ilmankisoissa, eikä tule olemaan myös-
kään vuoden 2021 talvimaailmanki-
soissa Ruotsin Åressa ja Östersundissa, 
mutta koripallossa, jalkapallossa, len-
topallossa ja beach volleyssa Unified-
joukkueita on viime vuosina ollut.

Ahokainen painottaa, että hänellä 
ei sinällään ole mitään Unified-urhei-
lua ja hienoa työtä tekeviä partnereita 
vastaan. Esimerkiksi kotimaisessa ko-
ripallossa 20 joukkueen sarjatoimin-
taa ei olisi saatu aikaiseksi pelkästään 
kehitysvammaisista urheilijoista koos-
tuvilla joukkueilla. Ahokaisen huoli 
kohdistuu enemmän siihen, että maa-
ilmankisoissa Unified-urheilun roolia 
kasvatetaan kehitysvammaisten ur-
heilijoiden määrän kustannuksella.

– Tämä on kuitenkin kehitysvam-
maisten juttu. Minusta on siistiä, että 
me urheilijat joudumme keskenäm-
me ratkomaan ongelmia siellä kentäl-
lä, Ahokainen linjaa.
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Janne Ahokainen on työskennellyt pitkään laitoshoitajana vantaalaisessa Päiväkummun koulussa.
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Lapset pelastivat urheilu-uran
Ahokainen, 39, pohti vuoden 2017 
Itävallan Special Olympics -talvimaa-
ilmankisojen jälkeen kansainvälisen 
salibandyuransa lopettamista. Ensim-
mäinen lapsi oli syntymässä ja krop-
pakaan ei ollut enää ihan yhtä kovassa 
iskussa kuin nuorempana. Nyt lapsia 
on jo kaksi, mutta lopettamisaikeista 
ei ole enää tietoakaan.

– Täytyy sanoa, että urheilemiseni 
on pelkästään parantunut lasten myö-
tä. Elämänrytmi on tasapainoisempi. 
Lasten kanssa on herättävä aikaisin 
aamulla, eikä voi jäädä sängyn poh-
jalle makaamaan. Arkiliikuntaa tulee 

heidän kanssaan enemmän. Vanhat 
polvikivut ovat hävinneet, Ahokainen 
luettelee ja lisää laittaneensa myös 
ruokavalionsa kuntoon.

– Vaimon tuki on ollut mahtavaa koko 
ajan. Hänelle minun pelaamiseni on ol-
lut aina iso juttu ja hän on siitä tosi ylpeä. 
Hän aina sanoo, että ”me pärjätään kyllä 
lasten kanssa kotona”. Toisaalta hän on 
aina pitänyt hyvin minun jalkani maassa, 
eikä ole päästänyt leijumaan silloin kun 
on mennyt tosi hyvin, Ahokainen toteaa.

Ahokainen on ollut 12 vuotta laitos-
hoitajana Päiväkummun koululla Van-
taalla. Työsuhde-etuna hän pystyy 
myös harjoittelemaan koulun salissa. 

Seurajoukkueturnauksissa hän edus-
taa nykyään Kuopion Welhoja.

– Nyt on kroppa niin hyvässä kun-
nossa, että en näe mitään estettä jat-
kaa ainakin vuoden 2025 kisoihin asti. 
Totta kai valmentajat aina päättävät, 
ketkä pääsevät kisajoukkueeseen mu-
kaan, mutta sen eteen teen kovasti töi-
tä, että pääsisin mukaan Ruotsin kisoi-
hin 2021 ja toivottavasti vielä tosiaan 
sitten seuraaviinkin, Ahokainen sanoo.

– Kun pääsee kerran kokemaan Spe-
cial Olympics -maailmankisat, niin ha-
luaa kokea sen uudestaan ja uudes-
taan. Olen tosi kiitollinen, että olen 
päässyt mukaan tähän, hän jatkaa..
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U
rheilijafoorumissa keskusteltiin Special Olym-
pics -urheilijana olemisesta, sen hienoudesta 
ja toisaalta haasteista. Mutta annetaan urhei-
lijoiden itse kertoa enemmän:

– Siellä puhuttiin kaikista eri urheilulajeista ja 
kysyttiin minulta mielipiteitä voimistelusta. Sanoin, että voi-
mistelussa mikään ei ole tylsää ja että joukkuetovereita on tosi 
paljon. Ja että olen hyvä voimistelija ja hyvä tekemään spagaat-
teja ihan lattiaan asti, kertoi jalasjärveläinen Veera Luhtanen.

Hän harrastaa rytmisen voimistelun lisäksi myös uintia, 
yleisurheilua ja alppihiihtoa. Voimistelu on tällä hetkellä 
kuitenkin mieluisin laji esiintymisineen kaikkineen.

– Olen harjoitellut yksin esiintymistä kisaa varten. Esiinty-
minen jännittää vähän, mutta tykkään siitä kuitenkin, Luh-
tanen sanoo.

– On ihmisiä, jotka fanittavat minua ja olen esikuva muil-
le. Se tuntuu hyvältä, hän jatkaa.

Esa Peltonen (keskellä) vuoden 2017 Special Olympics 
-talvimaailmankisoissa Itävallan Ramsaussa.

Veera Luhtanen jännittää hieman esiintymistä mutta pitää 
siitä kovasti. >>>

”Minä olen 
esikuva”

Urheilijafoorumissa puhuttiin myös Special Olympics -ur-
heilun näkyvyydestä ja sponsorien hankkimisesta.

– Lähinnä siitä, mistä saadaan sponsoritukia ja miten saa-
taisiin enemmän medianäkyvyyttä. Vuoden 2015 Los Ange-
lesin maailmankisojen aikaan näkyvyyttä oli enemmän kuin 
nyt Abu Dhabin kisoissa, totesi Inka Kolhinoja, joka har-
rastaa ratsastusta, tennistä ja uintia.

– Sitten oli puhetta valmentajan ja urheilijan roolista, eli mi-
ten yhteistyö toimii. Miten valmentajat tsemppaavat urheilijoi-
ta ja ovat heidän kanssaan, sanoi lumikenkäilijä Esa Peltonen.

– Oli myös puhetta, että kaikkien urheilijoiden kannattai-
si ottaa käyttöön päiväkirja. Minulla on se jo käytössä. Sen 
avulla pysyy itse ajan tasalla ja voi kertoa vaikka lääkärille, 
mitä on tehnyt, Kolhinoja kertoi.

– Minä olen pitänyt päiväkirjaa tilanteen mukaan, kun mi-
nulla on niin paljon töitä, etten aina ehdi. Mutta uskon ja 
toivon, että valmentaja uskoo sanaani, Peltonen virnisti..

Marraskuussa Apuvälinemessujen ja Liikuntamaan yhteydessä 
Tampereella järjestettiin ensimmäistä kertaa kehitysvammaisille 
urheilijoille suunnattu Special Olympics -urheilijafoorumi.
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: LAURI JAAKKOLA, HEIDI LEHIKOINEN
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K
yselyyn pystyi vastaamaan nimettömänä mut-
ta halutessaan myös omalla nimellään. Vasta-
uksista ilmeni, että kotimaahan kaivattaisiin 
enemmän kilpailumahdollisuuksia sekä enem-
män ja nykyistä kohdennetumpia leirejä. Kan-

sainvälisessä toiminnassa toivottiin erityisesti kahden eri 
järjestön EM-kilpailujen yhdistämistä, mitä jo kokeiltiinkin 
vuonna 2016 Vantaalla.

Kotimaisen kilpailutoiminnan kehittäminen
Kun Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLI yhdistyi kolmen muun 
järjestön kanssa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 

Lisää leirejä, 
kilpailuja ja huomiota
Kysyimme suomalaisilta elinsiirron saaneilta urheilijoilta sähköisellä kyselyllä 

heidän toiveitaan ja visioitaan 2020-luvun elinsiirtourheilusta, 
niin kotimaassa kuin kansainvälisillä kentillä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: MAURI FORSBLOM

VAU:ksi kymmenen vuotta sitten, siirryttiin elinsiirtourhei-
lun osalta omista kilpailuista muiden vammaryhmien kans-
sa yhteisiin kilpailuihin. Parayleisurheilun SM-kilpailuissa 
on viime vuosina ollut melko hyvin elinsiirron saaneita osal-
listujia ja myös keilailussa ja golfissa yhteiset kilpailut ovat 
toimineet suhteellisen hyvin. Muissa lajeissa on kuitenkin 
ollut hiljaista.

– (Eri lajien yhteiset) SM-kisat kannattaisi käynnistää uu-
delleen. Saksan omat elinsiirron saaneiden kisat toimisi hy-
vänä esimerkkinä. Ja myös talvilajit pitää saada mukaan, 
jotta elinsiirron saaneiden talvilajien MM-kilpailuihin saa-
daan kunnon joukkue Suomesta, toteaa Veijo Uotinen.

Suomalaiset elinsiirtourheilijat kaipaavat lisää kilpailumahdollisuuksia. Kuvassa vuoden 2016 Vantaan EM-kilpailujen 100 metrin 
juoksu Myyrmäen urheilukentällä.
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Parahiihdon SM-kilpailuissa ja viime vuonna käynnisty-
neessä Para Hiihto Cupissa on sarjat myös elinsiirron saa-
neille urheilijoille, mutta kilpailijoita ei ole ollut.

– Elinsiirtourheilun SM-kisoista pitäisi kehittää mielen-
kiintoinen matalan kynnyksen tapahtuma, johon myöskin 
vähemmän kilpaurheilusta kiinnostuneita saataisiin mu-
kaan, sanoo Esko Sohlo.

Iso osa kotimaisista elinsiirtourheilijoista harrastaa yleis-
urheilua, jossa SM-kisojen lisäksi kaivattaisiin muitakin kil-
pailumahdollisuuksia.

– Elinsiirron saaneiden omia yleisurheilukilpailuja on var-
maan vaikea järjestää, kun osallistujia on niin vähän, mutta 
Suomen Paralympiakomitea voisi rohkaista ja neuvoa kiin-
nostuneita hakeutumaan Suomen Aikuisurheiluliiton SAU-
Lin kilpailutoimintaan. Toivoisin yleisesti seurojen tiedos-
tavan paremmin myös elinsiirtourheilun olemassa olon, 
joten toivoisin Suomen Paralympiakomitean tuovan sitä 
myös ilmi seurayhteistyössään, mainitaan yhdessä vasta-
uksessa.

– Olisiko kaikkien yhteiset liikuntaviikonloput (kesä- ja 
talvipäivät) mahdollista palauttaa? Voitaisiin suunnitella 
eri lajien omia kisoja samalle paikkakunnalle, esimerkik-
si keilailu, petankki, uinti, hiihto ja yleisurheilu, kysyy Ola-
vi Rautiainen.

Kotimaisen leiritoiminnan kehittäminen
Elinsiirron saaneiden liikuntaleirejä on järjestetty pari kol-
me vuodessa. Leirien konsepti on hieman vaihdellut, mutta 
yleisesti ottaen pyrkimys on ollut järjestää monilajileirejä. 
Yleisurheiluharjoittelu on painottunut leireillä johtuen pit-
kälti siitä, että yleisurheilu on ollut suomalaisittain selkeästi 
suosituin laji arvokilpailuissa.

– Olisi hyvä saada leirejä myös kuntoilua harrastaville ja 
sitten erikseen leirit kilpaurheilijoille, toteaa yksi vastaajista.

– Matalan kynnyksen liikuntaleirit olisi mielestäni paras 
olla kokonaan erikseen tai sitten selvästi erillisellä ohjel-
malla. Yksi ja sama leiri tuskin voi tarjota kaikille kaikkea. 
Pitäisi jotenkin pystyä palvelemaan niin tavoitteellisesti ur-

Keilailu on yksi elinsiirron saaneiden urheilijoiden suosituimmista lajeista Suomessa. Kuvassa Olavi Rautiainen keilaa Vantaan 
EM-kilpailuissa 2016 Kauppakeskus Flamingon keilahallilla.
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Vantaalla 2016 järjestettiin kahden eurooppalaisen järjestön EM-kilpailut samanaikaisesti. Kuvassa kisojen avajaisten juontaja, 
toimittaja Tero Karhu ja kisojen maskotti Sisu Sorsa ottavat yhteisselfien Tikkurilan torilla.

heilevia kuin kuntoliikuntaa harrastavia, toisessa vastauk-
sessa pohditaan.

– Valmennusleirejä olisi hyvä saada niin, että on yhteisiä 
MM-kisalajien leirejä pari kertaa vuodessa ja lajikohtaisia 
erillisleirejä niiden lisäksi, sanoo puolestaan Veijo Uotinen.

Yleisestikin leirityksiä toivottiin lisää ja niiden rahoittami-
seksi kaivattiin lisää markkinointiponnisteluja vuoden vaih-
teessa aloittavalta uudelta Suomen Paralympiakomitealta. 
VAU:n kymmenvuotisen historian aikana elinsiirtourheilun 
koettiin jääneen liian usein sivurooliin, vaikka vuoden 2016 
Vantaan EM-kilpailuihin liittyvää panostusta kiiteltiinkin.

– Toivon, että elinsiirtourheilu näkyisi tasavertaisesti kai-
kessa viestinnässä ja markkinoinnissa. Näin ei mielestäni 
ihan ole tällä hetkellä. Jos meistä ei kukaan Suomessa tiedä, 
ei meitä kukaan tue, linjataan yhdessä vastauksessa.

Kansainvälisten kilpailujen kehittäminen
Kansainvälisesti elinsiirtourheilussa ollaan erikoisessa ti-
lanteessa. MM-kilpailut järjestää yksi järjestö World Tran-
splant Games Federation (WTGF), kesäkisat joka toinen 
vuosi ja talvikisat joka toinen. Euroopan mestaruuksista 
sen sijaan kilpaillaan kahden eri järjestön kilpailuissa. Eu-
ropean Transplant and Dialysis Sports Federation järjestää 
niin sanotut yleiset elinsiirron saaneiden EM-kilpailut, mut-
ta lisäksi European Heart and Lung Transplant Federation 
järjestää omat EM-kilpailunsa sydän- ja keuhkosiirrokkaille.

Vuonna 2016 suomalaiset yrittivät lähentää näitä kahta 

järjestöä hakemalla molemmat kisat järjestettäväkseen ja 
ajoittamalla ne samaan aikaan ja paikkaan. Vantaan kisat 
onnistuivat hyvin, mutta käytäntöä siitä ei muodostunut. 
Vuonna 2018 molemmat EM-kilpailut järjestettiin kyllä Itali-
assa, mutta eri paikoissa ja eri aikaan. Vuonna 2020 sydän- 
ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailut järjestetään kesäkuus-
sa Espanjassa ja elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien 
EM-kilpailut elokuussa Irlannissa.

– Toivon EM-kilpailujen olevan tulevaisuudessa yhdessä, 
jotteivat molemmat kuihdu pois. Se tuntuisi myös logisti-
sesti ja taloudellisesti järkevältä, toteaa yksi vastaajista ja 
summaa samalla monen muun vastaajan ajatukset.

Muutaman vastaajan kommenteista paistoi myös huoli 
EM-kisojen ja MM-kisojen liian suuresta tasoerosta, joka liit-
tyy juuri jaettujen EM-kilpailujen dilemmaan. Erillisissä EM-
kilpailuissa urheilijoita on huomattavasti vähemmän kuin 
yhden järjestön MM-kilpailuissa, jotka keräävät yhteen kaik-
ki elinsiirron saaneet urheilijat eri puolilta maailmaa. Tosin 
MM-kilpailuissakin nähtiin vielä osin kehittämisen varaa.

– MM-kisojen osalta toivoisin WTGF:n päättävän tarkem-
min identiteettinsä ja visionsa. Halutaanko järjestää MM-ki-
soja, ja sen mukaisesti huolehtia järjestelyistä jne., vai koo-
ta ihmisiä yhteen kahden vuoden välein sosiaalisista syistä 
ja elinluovutustietoutta lisäämään. Eivät nämä kaksi ehkä 
täysin sulje toisiaan pois, mutta nyt on tuntunut, että halu-
taan vähän liikaa vähän joka suuntaan, jolloin kukaan ei ole 
täysin tyytyväinen, yksi vastaajista toteaa..
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E
rityisesti väestön ikääntyminen tulee ravisutta-
maan suhdettamme liikuntaan ja fyysiseen ak-
tiivisuuteen tulevina vuosina, kun ikääntyneistä 
tulee liikuntakulttuurin ”valtavirtaa”.

– Tätä menoa vuonna 2030 joka neljäs suoma-
lainen on yli 65-vuotias, sanoo valtion liikuntaneuvoston 
suunnittelija, vuoden 2012 ratakelauksen paralympiakulta-
mitalisti Toni Piispanen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan 
tulevaisuustyössä valmistui kesällä 2019 viiden kohdan lista 

Arkiliikunnan oltava 
helppoa ja houkuttelevaa

Sekä suomalainen yhteiskunta että maailma ympärillämme muuttuvat 
kiihtyvää vauhtia, ja sillä on vaikutuksensa suomalaiseen liikuntakulttuuriin.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

muutostekijöistä, megatrendeistä, joilla nähdään olevan mer-
kittävä vaikutus väestön liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuu-
teen. Megatrendit tulevat koskemaan yhtä lailla myös liikku-
mis- ja toimimisesteisten henkilöiden liikuntaa ja urheilua.

Väestön ikääntyminen on yksi viidestä muutostekijästä, 
muut ovat elintavat ja eriarvoistuminen, ilmastonmuutos, 
digitalisaatio ja työelämän murros sekä kaupungistuminen.

Tulevaisuustyön yhteydessä määriteltiin myös näihin vii-
teen muutostekijään liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä 
muutostekijöistä johdettavat positiiviset ja negatiiviset ke-
hityssuunnat.

Väestön ikääntymisen kohdalla avainkysymyksiksi määri-
teltiin seuraavat:
1) Millä toimenpiteillä tavoitetaan heikkokuntoisimmat 
ikääntyneet ja edistetään heidän liikkumistaan ja toiminta-
kykyään?
2) Miten liikkumisen edistäminen saadaan osaksi eläköity-
neen väestön palveluita?
3) Miten huomioidaan polarisoituvan ikääntyvän väestön 
yksilöllisen liikkumisen ja liikunnan tarpeet?

Piispanen painottaa, että valtion liikuntaneuvosto tai 
kuntien liikuntatoimet eivät näitä kysymyksiä ratkaise yk-
sinään, vaan nyt viimeistään täytyy alkaa tehdä läpileikkaa-
vaa toimialojen välistä yhteistyötä.

– Etenkin kun puhutaan kaupungistumisen aikaan saa-
masta pienten kuntien näivettymisestä, ei voida olettaa, 
että kuntien liikuntapalvelut voisivat ratkaista ikääntyvän 
väestön alenevaan toimintakykyyn liittyvät ongelmat. Sil-
loin puhutaan pääasiassa arkiliikunnan määrästä, eli us-
kaltaako ja pystyykö ihminen esimerkiksi lähteä hakemaan 
päivittäin postia tai käydä kaupassa. Näihin asioihin vaikut-
tavat enemmän muiden kuin liikuntatoimen toimenpiteet, 
eli onko esim. avustajaa käytettävissä, ovatko palvelut es-
teettömiä ja saavutettavia, Piispanen selvittää.

Elintapoihin ja eriarvoistumiseen liittyvän muutostekijän 
negatiivista kehityssuuntaa kuvattaessa mainitaankin, että 
(ohjatun) liikunnan harrastamisen lisääntyminen ei auta, 
kun arkiliikkumisen määrä jatkuvasti vähenee. Arkiliikku-
misen lisääminen on pohjimmiltaan yksilöstä itsestä kiinni, 
mutta yhteiskunnallisilla ratkaisuilla voi tehdä arkiliikuntaa 
edistäviä päätöksiä helpommiksi ja houkuttelevammiksi..
Lue lisää liikunnan muutostekijöistä: https://www.liikunta-
neuvosto.fi/muutostekijat/Toni Piispanen.
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Y
ksi erikoisimmista yhteiskuntamme yhden-
vertaisuuteen liittyvistä epäkohdista on se, et-
tä ihminen voi edetä läpi arkkitehtiopintojen 
saamatta kattavaa rautaisannosta esteettö-
myydestä. Sama koskee myös esimerkiksi vi-

heraluesuunnittelijan opintoja.
– On ihan käsittämätöntä, että kun ihminen, joka on vaik-

Helsinki näyttää mallia 
esteettömyystyössä
Jopa iäkkäästä Kisahallista saadaan peruskorjauksen myötä esteettömyyden 
mallikohde, uskoo Helsingin esteettömyysasiamies Pirjo Tujula.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: PIRJO TUJULAN KOTIALBUMI, LAURI JAAKKOLA

Esteettömyysasiamies ja vuoden 2015 Access City Award 
-esteettömyyskilpailun kakkospalkinto.

ka kymmenen vuotta käynyt läpi rakennussuunnitelmia, 
pannaan käyttämään pyörätuolia, niin hän ensimmäistä 
kertaa ymmärtää, miksei kynnys voi olla yli kaksi senttiä 
korkea, tiivistää Pirjo Tujula ongelman.

Toki tämä on kärjistys, ja etenkin nuoren polven arkki-
tehdeissä ja suunnittelijoissa on paljon ihmisiä, jotka ovat 
oma-aloitteisesti kiinnostuneita esteettömyyden huomi-
oon ottamisesta, Tujula myöntää.

Kun Suomen väestö vääjäämättä ikääntyy, on esteettö-
myysasioihin ollut pakko herätä, ja sitä on jo tapahtunut 
Helsingissäkin. Tämä koskee erityisesti asumisen esteettö-
myyttä. Helsingissä on käynnissä mm. Hissiprojekti, jossa 
kannustetaan ja neuvotaan taloyhtiöitä rakentamaan his-
sejä vanhoihin rakennuksiin.

– Kun on linjattu tavoitteeksi se, että ihminen saisi asua 
kotona mahdollisimman pitkään, niin silloin niiden asunto-
jen täytyy olla esteettömiä, Tujula sanoo.

Ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitämisestä puhut-
taessa on kyse pääasiassa arkiliikunnasta ja palveluiden 
saavutettavuudesta. Täytyy paitsi pystyä asumaan omassa 
asunnossaan myös pääsemään lähialueen palveluiden ää-
relle ja käyttämään niitä.

Pirjo Tujula on tyytyväinen siitä, että Helsingissä alkaa 
vihdoin olla muitakin esteettömän rakentamisen esimer-
keiksi kelpaavia rakennuksia kuin Invalidiliiton toimitilat 
Mannerheimintiellä ja Näkövammaisten liiton Iiris-keskus 
Itäkeskuksessa. Viimeisen reilun vuoden aikana on auen-
nut kaksi korkean profiilin palvelukeskusta, joissa esteettö-
myysasiat ovat kunniassa.

– Kauppakeskus Tripla ja keskustakirjasto Oodi. Niihin voi hy-
vällä omallatunnolla lähettää ihmisiä, että menkää katsomaan 
esteettömyys- ja saavutettavuusratkaisuja, Tujula iloitsee.

Uudet rakennukset ovat tietysti oma lukunsa, koska es-
teettömyysratkaisuja päästään – ainakin toivottavas-
ti – miettimään jo varhaisessa vaiheessa, jolloin ne eivät 
myöskään ole lisäkustannus. Mutta Helsinki on pullollaan 
vanhaa, esteellistä rakennuskantaa. Mitä niille voi tehdä?

– Jos Turun linnaankin saatiin esteetön sisäänkäynti, niin 
aika harvassa ovat Helsingissä rakennukset, joihin se ei on-
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nistuisi. Edellytän aina, että suunnittelija ainakin näkee vai-
vaa ja yrittää miettiä eri vaihtoehtoja, miten johonkin sai-
si esteettömän ratkaisun, ja sitten perustelee, miksi joku ei 
onnistu. Jos heti sanoo, että tämä ei käy, niin silloin minä 
pomppaan ylös, Tujula sanoo.

Helsingin ikonisista urheilu- ja liikuntapaikoista Olympia-
stadion on ollut remontissa jo pitkään ja pian peruskorja-
ukseen menee viereinen Kisahalli.

– Niin pitkälle kuin mahdollista pyritään siihen, että es-
teettömyys huomioidaan Kisahallin peruskorjauksessa. 
Mutta jos miettii Kisahallin Paavo Nurmen kujan puolista 
sisäänkäyntiä, niin eihän niitä portaita saa esteettömäksi si-
säänkäynniksi suunnilleen räjäyttämättä koko hommaa. Sil-
loin voidaan mielestäni hyväksyä se, että esteetön sisään-
käynti kulkee Mannerheimintien puolelta, Tujula selvittää.

Liikuntapaikkojen esteettömyyttä mietittäessä Tujula pi-
tää tärkeänä sitä, että kartoittamassa on ihmisiä, joilla on 
asiantuntemusta vammaisurheilulajien erityispiirteistä, esi-
merkiksi lattiamateriaaleista tai normaaleja pyörätuoleja 
leveämpien pelituolien tarpeista.

– Ongelma on yleisestikin se, että meillä ei ole osaavia 
kartoittajia riittävästi, puhumattakaan tällaisista spesifeis-
tä tarpeista. Saimme Kisahallin osalta leivottua sen onnek-
si niin, että siihen tulee VAU:n kartoittaja ja Invalidiliiton Es-
teettömyyskeskus ESKE mukaan, Tujula sanoo.

– Haaveeni on, että Kisahallista tulee liikuntahallien osal-
ta minulle sellainen paikka, josta voin näyttää, että näin kun 
teette, niin hyvä tulee, hän jatkaa.

Yksi Helsingin esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liit-

Olympiastadionin ja Kisahallin muodostama Suomen ikonisimpiin urheiluympäristöihin kuuluva alue muuttuu peruskorjausten 
myötä myös entistä esteettömämmäksi.

tyvistä ylpeydenaiheista on Mirjam Heikkisen jo reilu kym-
menen vuotta sitten käynnistämä Palvelukartta-sovellus.

– Ideana on, että voit valita sieltä etukäteen vaikkapa sellai-
sen terveysaseman, jonka sisäänkäynnissä ei ole portaita. Tie-
dot eivät perustu esteettömyyskartoituksiin, mutta niiden avul-
la käyttäjä voi miettiä, pääseekö hän sinne vai ei, Tujula avaa.

– Sen osalta on nyt aloitettu yhteistyö VAU:n kanssa. Käy-
dään ensin läpi liikuntahallit siltä osin, millaisia vammaisur-
heilulajeja siellä voi harrastaa, hän jatkaa.

– Tällä hetkellä Palvelukartta kattaa pääkaupunkiseudun, 
mutta tavoitteena on, että siitä tulee valtakunnallinen ja Vä-
estörekisterikeskus ottaa sen haltuunsa, Tujula sanoo.

Kansainvälisessä vertailussa Helsinki pärjää esteettömyy-
den osalta Tujulan mielestä suorastaan mainiosti, eten-
kin kun ottaa huomioon sen, että täällä hyisessä Pohjolas-
sa täytyy keksiä ratkaisuja, jotka toimivat myös silloin kun 
maassa on puoli metriä lunta. Se on asia, johon esimerkiksi 
Barcelonassa ei tarvitse ajatuksia uhrata.

Helsinki osallistui Euroopan Unionin vuoden 2015 Access 
City Award -esteettömyyskilpailuun ja sijoittui 67 kaupun-
gin joukossa toiseksi Ruotsin Boråsin jälkeen. Tujula olisi 
toivonut, että Helsingissä olisi osattu ottaa kunnianosoituk-
sesta enemmän irti.

– Tulin Brysselistä kotiin sellaisen Oscar-pystin kanssa ja 
olin ihan innoissani. Sen jälkeen täällä on käynyt ihmisiä 
mm. Etelä-Koreasta, Thaimaasta ja Japanista tutustumassa 
esteettömyyteemme, mutta Helsinki itsessään olisi voinut 
rummuttaa tätä paljon enemmän. Olin siitä vähän petty-
nyt, Tujula sanoo..
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David Howe vieraili Suomessa 
kesällä 2016 puhumassa elinsiirto-
urheilun symposiossa Vantaalla.
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S
upercrip. Sanalle ei taida ainakaan vielä löytyä 
suomenkielistä vastinetta. Vammaisurheilun 
kontekstissa kysymys on siitä, miten urheilijoita 
käsitellään julkisessa keskustelussa. Heidät nos-
tetaan jalustalle sankareina, jotka vammastaan 

huolimatta tai jopa vammansa ansiosta pystyvät uskomat-
tomiin urheilusuorituksiin.

Klassinen esimerkki Supercripistä on Oscar Pistorius, Bla-
de Runner -lempinimen saanut tupla-amputoitu eteläaf-
rikkalainen juoksija, joka pystyi joustavien juoksuprotee-
siensa avulla juoksemaan 400 metriä yhtä nopeasti kuin 
maailman parhaat vammattomat juoksijat.

– Hänen nostamisessaan esiin ei itsessään ole mitään vää-
rää. Paitsi, kun se heijastetaan takaisin niin sanotusti tavalli-
seen vammaiseen henkilöön tai jopa paralympiaurheilijaan. 
Jos Oscar Pistorius pystyi kilpailemaan vammattomien 
juoksijoiden kanssa, miksei tämä urheilija Suomesta pysty 
siihen? Supercrip-puhe tekee pesäeroa näiden yli-inhimillis-
ten huippuyksilöiden ja tavallisten vammaisten henkilöiden 
välille ja antaa siten vääristyneen kuvan vammaisuudesta, 
selvittää kanadalaisen Western University -yliopiston pro-
fessori, entinen paralympiaurheilija David Howe.

Pistoriuksen ura paralympiaurheilun kasvoina sai traagi-
sen lopun, kun hän ampui avovaimonsa kotonaan Pretori-
assa keväällä 2013. Se sinetöi Pistoriuksen aseman para-
lympiaurheilun kaikkien aikojen tunnetuimpana hahmona, 
mutta paralympialiike tarvitsi uusia kasvoja hänen tilalleen. 
Ja niitähän on löytynyt.

Nopeammin, 
korkeammalle, 

voimakkaammin 
– mutta ei hinnalla millä hyvänsä

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: ANTERO AALTONEN, NINA JAKONEN, LAURI JAAKKOLA, MAJA HITIJ/BONGARTS

Kun kaikki oli vielä hyvin. Oscar Pistorius valmistautuu lähtöön 
vuoden 2004 kesäparalympialaisissa Ateenassa.
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Boccia ei kuulu eniten medianäkyvyyttä saavien paralajien joukkoon. 
Kuva Pajulahden European Para Youth Games -kisoista kesältä 2019.

– Taisi olla Rion paralympialaisten aikaan vuonna 2016, 
kun Kansainvälinen Paralympiakomitea IPC teki kuvamon-
taasin nimellä ”Babes with Blades”, jossa oli viehättäviä jal-
ka-amputoituja naisurheilijoita. Siitä näkee, että tämä on 
se, mitä IPC haluaa paralympiaurheilussa nostaa esiin, 
Howe sanoo ja korostaa, ettei hänellä ole mitään amputoi-
tuja huippuja vastaan, mutta hän näkisi mieluummin nos-
tettavan jalustalle paraurheilun koko laaja kirjo.

– Sitten on urheilijoita, joilla on vaikkapa vaikea CP-vam-
ma, esimerkiksi boccianpelaajia. He eivät juurikaan saa me-
diahuomiota. Minun aktiiviaikanani, 20–30 vuotta sitten ur-
heilijat, jotka pelasivat bocciaa saattoivat olla mukana myös 
yleisurheilussa tai uinnissa. Tänä päivänä heidät on pitkäl-
ti siirretty sivuun noista lajeista, koska heidän vartaloitaan 
ei nähdä esteettisesti miellyttävinä. Heidän vartaloillaan ei 
myydä paralympialaisia suurelle yleisölle, Howe sanoo.

Se on markkinataloutta kaikessa karuudessaan. Mutta 

tarvitseeko sen olla niin kokonaisvaltaista, Howe kysyy. Jos 
IPC:n johtoporras juhlapuheissaan myy liikettään yhden-
vertaisemman ja inklusiivisemman maailman airuena, niin 
miksei liike sitten nosta esiin näitä teemoja, vaan keskittyy 
esteettisesti kauniiseen ja usein teknologian höystämään 
osaan urheilusta?

– Meidän kaikkien, ei pelkästään paralympialiikkeen, tu-
lisi mielestäni juhlistaa erilaisuutta. Yhteiskunnan pitäisi 
avoimesti nostaa esiin ja iloita ihmiskunnan monimuotoi-
suutta. Me olemme kaikki ihmisiä vikoinemme. Minä voin 
tehdä tämän, mitä sinä et, mutta sinä taas pystyt tähän, jo-
hon minä en, Howe sanoo.

– Mutta tämä viesti ei myy. Siksi IPC tulee tulevaisuudes-
sakin myymään liikettään yli-inhimillisillä urheilijoillaan ja 
rahaa tulee. Uskon silti, että pinnan alla paralympialiikkeen 
sisällä on nousussa ajatuksia, että meidän tulisi kyseen-
alaistaa tämä malli, hän jatkaa.
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Saksalainen Markus Rehm ponnistaa parhaimmillaan 
hurjia 8,5 metrin loikkia.

Teknologinen kehitys 
väärillä raiteilla

Vielä ei kuitenkaan olla niin pitkällä. Kun Andrew Par-
sons valittiin IPC:n uudeksi puheenjohtajaksi Sir Philip 
Cravenin tilalle vuonna 2017, yksi neljästä ehdokkaasta oli 
aiempi varapuheenjohtaja Patrick Jarvis. Hänen teema-
naan oli urheilun yhdenvertaisuus, Howenkin julkituoma 
”erilaisuuden ylistäminen”. Jarvis sai vain 12 ääntä ja jäi ää-
nestyksessä viimeiseksi.

Howe uskoo, että Parsonsin johdolla suunta säilyy sama-
na kuin tällä vuosituhannella tähänkin saakka. Se ei toki 
ole pelkästään Parsonsin ja hänen ”hovinsa” kontolla, sillä 
IPC:n valta on lopulta melko rajallinen.

– IPC:llä ja Kansainvälisellä Olympiakomitealla (KOK) on 
voimassa oleva yhteistyösopimus, joka tällä hetkellä jat-
kuu vuoteen 2032 saakka. KOK vastaa sopimuksen mukai-
sesti paitsi olympialaisten myös paralympialaisten markki-
nointi- ja mediaoikeuksista, ja maksavat niitä vastaan rahaa 
IPC:lle. Valta on siis todellisuudessa KOK:lla, Howe selvittää.

Tämän myötä paralympialaisten iso sanoma on sama 
kuin olympialaisilla: ”Nopeammin, korkeammalle, voimak-
kaammin”. Kuka on paras -tematiikkaan erilaisuuden juh-
listaminen sopii heikohkosti.

– Sen pitäisi olla ”Nopeammin kuin, korkeammalle kuin, 
voimakkaammin kuin mihin pystyin aiemmin”. Urheilun tu-
lisi olla enemmän kilpailua itsensä kehittämiseksi kuin kil-
pailua siitä, kuka on absoluuttisesti paras keinolla millä hy-
vänsä, Howe toteaa.

Howe ei koe olevansa piikki IPC:n lihassa, vaan olemassa 
olevien toimintamallien kyseenalaistaja.

– En koskaan kritisoi tarjoamatta vaihtoehtoisia ratkai-
suja. Minä todella haluan, että paralympialiikkeestä tulee 
nykyistä parempi. Haluan löytää sen karismaattisen tyy-
pin, joka vie meidät uuteen aamunkoittoon, aikaan, jolloin 
emme ole niin riippuvaisia Kansainvälisestä Olympiakomi-
teasta, Howe sanoo..

Paralympialiike on syntynyt tarpeesta mahdollistaa 
urheileminen ja keskinäinen kilvoittelu vammaisille 
henkilöille. Tulevaisuudessa paralympialaisista uhkaa 
tulla urheilun teknologinen koelaboratorio, kyborgien 
näyttämö, jos professori David Howen maalailemat 
synkimmät uhkakuvat toteutuvat.

– Saksalainen jalka-amputoitu pituushyppääjä Markus 
Rehm on mielenkiintoinen tapaus. Hänen kohdallaan on 
puhuttu paljon siitä, pitäisikö hänen voida kilpailla olym-
pialaisissa, koska hän hyppää yhtä pitkälle kuin maail-
man parhaat vammattomat hyppääjät, Howe sanoo.

– Mutta kun katsomme hänen suoritushistoriaan-
sa, niin huomaamme, että siinä vaiheessa, kun hänel-
le tuli rasitusmurtuma ns. ihmisjalkaansa ja hän siirtyi 
ponnistamaan jalkaproteesillaan, hänen tulostasonsa 
nousi nopeasti yli metrin, vähän reilusta seitsemästä 
metristä pitkälle yli kahdeksan metriin, hän jatkaa.

Kansainvälinen Olympiakomitea ei ole suoraan kiel-
tänyt hänen osallistumistaan olympialaisiin, mutta 
hänen pitäisi ponnistaa tavallisella jalallaan.

– On paljon tutkimuksia proteesijalan energiatuotan-
tosuhteesta (energy return). Normaalilla nilkalla ener-
giatuotantosuhde on noin 65 prosenttia, kun joustaval-
la proteesijalalla se on jopa 96 prosenttia, Howe sanoo.

– Sen näkee, kun katsoo vaikkapa Oscar Pistoriuk-
sen 400 metrin juoksuja. Hän jää maaliin tultuaan 
hyppelemään ylös ja alas, kun ihmisjaloilla juoksevat 

nojailevat polviinsa ja kakovat sivummalla. Energiaa 
syntyy niin paljon enemmän joustavilla proteeseilla.

Paralympiaurheilussa ei pitäisi Howen mielestä olla 
kyse siitä, että teknologian avulla vammaiset urheili-
jat pystyvät samanlaisiin tai jopa parempiin suorituk-
siin kuin vammattomat urheilijat, vaan siitä, että eri 
tavoin vammaiset henkilöt pääsevät kilpailemaan kes-
kinäisestä paremmuudestaan.
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K
un Mina Mojtahedi vieraili taannoin työnsä 
puolesta Iranissa, hän pääsi havaitsemaan, et-
tä yksittäisellä vammaisella henkilöllä voi to-
della olla suuri merkitys yhteisössään.

– Jousiampuja Zahra Nematista tuli 2012 
Lontoossa ensimmäinen iranilainen nainen, joka on voitta-
nut olympia- tai paralympiakultaa. Hänestä on aidosti tullut 
iso nimi Iranissa, ja hänet nostettiin monesti vierailuni aika-
na esiin. Vuonna 2014 hän jopa piti puheenvuoron YK:ssa, 
kertoo Mojtahedi, joka työskentelee Punaisen Ristin ja Pu-
naisen Puolikuun kansainvälisen liiton ja Punaisen Ristin 
kansainvälisen komitean vammaisten henkilöiden inkluusi-
on koordinaattorina Sveitsin Genevestä käsin.

Vuonna 2016 Nematista tuli yksi 15 urheilijasta, jotka 
ovat kilpailleet sekä olympialaisissa että paralympialaisis-
sa. Hänet valittiin Rion olympialaisissa jopa Iranin joukku-
een lipunkantajaksi avajaisiin. Hieno tarina, ja Nematin esi-
merkki on varmasti innostanut monia vammaisia naisia 
erityisesti lähi-idässä.

– Uskon tosi vahvasti siihen, että kun vammaiset ihmiset ovat 

Paralympialiikkeellä 
paljon annettavaa 
ihmisoikeuskeskusteluun
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: RIKU VALLEALA/KIHU/PARALYMPIAKOMITEA, LAURI JAAKKOLA

esillä ja ennen kaikkea itse mukana tekemässä, niin se muut-
taa ihmisten asenteita kaikkein tehokkaimmin, sanoo Suomen 
Paralympiakomitean puheenjohtajana toimiva Mojtahedi.

Lontoon paralympialaiset vuonna 2012 olivat monella ta-
paa silmiä avaava tapahtuma ennen kaikkea brittiyhteis-
kunnassa, mutta myös muualla maailmassa. Britit ottivat 
paralympialaiset omakseen ja vaikutukset yhteiskunnan 
asenteisiin ovat konkreettisesti muuttuneet. Viisi vuotta 
Lontoon kisojen jälkeen töissä käyvien vammaisten henki-
löiden määrä oli noussut kisoja edeltäneeseen aikaan ver-
rattuna lähes miljoonalla henkilöllä 3,85 miljoonaan.

Jo vuoden 1992 Barcelonan paralympialaisia pidetään ki-
soina, joilla oli kauaskantoiset vaikutukset koko kaupunkiin, 
kun Katalonian ylpeys modernisoitiin esteettömäksi mal-
limetropoliksi. Herääkin kysymys, alkaako muun muassa 
korruptioon ja kestävän kehityksen laiminlyöntiin liittyviä 
imagotappioita viime vuosikymmeninä kärsinyt Kansain-
välinen Olympiakomitea tarvita puhdasimagoista paralym-
pialiikettä enemmän kuin vielä vuosituhannen vaihteessa 
kukaan olisi uskaltanut kuvitellakaan?
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– Kyllähän tämä on paralympialiikkeen osalta muodosta-
nut positiivista kehää. Kun paralympialaisten mukanaan tuo-
mia arvoja ja kisojen positiivista vaikutusta ympäröiviin yh-
teiskuntiin on alettu ymmärtää ja huomata, että ne vetoavat 
ihmisiin, ovat myös tiedotusvälineet ja yhteistyökumppanit 
kiinnostuneet näistä positiivisista arvoista, Mojtahedi sanoo.

Urheilun negatiiviset aspektit, erityisesti isojen arvokiso-
jen myöntäminen maille, jotka eivät suoranaisesti ole tulleet 
tunnetuksi ihmisoikeuksien vaalimisesta, on ollut viime ai-
koina paljon esillä suomalaisessakin urheilukeskustelussa. 
Siitä keskustelusta ei paraurheilukaan ole irrallinen saare-
ke. Ja siihen keskusteluun ei ole tarjolla helppoja vastauksia.

– Ihmisoikeudet ovat universaaleja ja lähtökohta on, että 
niitä ei saa loukata, Mojtahedi aloittaa.

Mutta… Mihin se johtaisi, jos urheiluliike alkaisikin linjaa-
maan itse, mitkä maat ovat ihmisoikeuksien mukaan kel-
poisia järjestämään arvokilpailut?

– Jos päätetään kategorisesti, että Qatar ja Kiina eivät kel-
paa, mutta Pariisi ja Los Angeles ovat ok, se johtaa jakautu-
neeseen maailmaan, Mojtahedi sanoo.

– Urheilun maailman pitää herätä ja ryhtyä tosissaan eri 
tavoin edistämään ihmisoikeuksia. Kisapaikkojen valinnas-
sa yhtenä kriteerinä tulisi olla ihmisoikeuskysymykset, mut-
ta meillä täytyy olla sellainen systeemi, että kisoja saadaan 
muuallekin kuin Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Jos ki-
soja järjestetään vain länsimaisissa niin kutsutuissa kehitty-
neissä maissa, niin se on vahvasti olympia- ja paralympia-
liikkeiden arvojen vastaista, Mojtahedi toteaa.

Hän palaa vielä Lontoon paralympialaisten massiiviseen 
vaikutukseen brittiläisessä yhteiskunnassa. Jos Lontoossa 
paralympialaiset sai aikaan merkittävän asennemuutoksen, 
mitä kisat voisivatkaan saada aikaan vaikkapa Delhissä?

– Intiassa loukataan paljon ihmisoikeuksia, mutta se on 
myös maa, jossa kisojen avulla vammaisten henkilöiden 
asema voisi kohentua merkittävästi. Joten missä raja me-
nee, Mojtahedi kysyy.

Ja sitten on vielä suomalaisessakin mediassa aika ajoin 
käsitelty ”urheilijan vastuu”, kun puhutaan osallistumisesta 
kisoihin maissa, joissa on ihmisoikeuksiin liittyviä epäkoh-
tia. Yksittäisen urheilijan ei pidä joutua sellaista vastuuta 
kantamaan, sanoo Mojtahedi, joka on edustanut Suomea 

paralympialaisissa niin yleisurheilussa kuin pyörätuolicur-
lingissa sekä pelannut pyörätuolikoripalloa ammatikseen 
kansainvälisillä kentillä.

– Olin itse vuoden 2014 talviparalympialaisissa Sotshissa 
urheilijana. Silloin Venäjä oli juuri hyökännyt Itä-Ukrainaan. 
Urheilijoilta kysyttiin mielipiteitä siitä ja että miltä tuntuu läh-
teä Venäjälle urheilemaan tällaisessa tilanteessa. On epärei-
lua asettaa urheilija sellaiseen asemaan, Mojtahedi sanoo.

– Toki urheilijalla on oikeus käyttää sananvapauttaan. Ur-
heilijat ovat ihmisiä ja osa urheilijoista on poliittisesti erit-
täin valveutuneita. Mutta pääasiassa urheilijan tulee isojen 
kisojen aikaan saada keskittyä urheilemiseen. Isojen linja-
usten on tultava kansainvälisten liittojen tasolta, hän jatkaa.

Ihmisoikeuksien ja urheilun suhteen pohtiminen tulee 
olemaan tulevaisuudessa Mina Mojtahedille jokapäiväistä, 
sillä hän palaa vuoden vaihteessa Sveitsin Genevestä Pu-
naisen Ristin tehtävistä Suomeen ja aloittaa työt Ihmisoike-
usliiton Ihmisoikeudet haltuun urheilussa -hankkeessa..

Vuoden 2014 talviparalympialaisissa Mina Mojtahedi oli 
mukana vielä urheilijana ja silloin ihmisoikeuskysymykset 
olivat tapetilla kisaisäntä Venäjän hyökättyä Itä-Ukrainaan.

Kevään 2019 Special Olympics 
-kesämaailmankisat järjestettiin 
Arabiemiraattien Abu Dhabissa
ja syksyn parayleisurheilun 
MM-kilpailut Dubaissa.
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Ratakelauksen 
suurvalta-asema säilyy, 
mutta kuinka pitkään?
Esa-Pekka Mattila on päässyt seuraamaan läheltä paitsi yhden kaikkien 
aikojen paraurheilijan uraa myös parayleisurheilun kehitystä niin 
kansainvälisesti kuin kotimaassakin viimeisen 15 vuoden ajan. Sanavalmiilla 
ratakelaajalla on näkemys lajin tulevaisuuden suunnasta.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: HARRI KAPUSTAMÄKI JA RIKU VALLEALA/KIHU/PARALYMPIAKOMITEA  

J
onain toisena aikana Esa-Pekka Mattila saattaisi 
olla paria luokkaa tunnetumpi parayleisurheilija. 
Maailmasta löytyy vain parisenkymmentä ratake-
laajaa, jotka ovat kelanneet 100 metriä nopeam-
paa kuin Mattila vuoden 2010 ennätyskelaukses-

saan, jossa kellot pysähtyivät aikaan 14,23.

Esa-Pekka Mattila puhaltelee vuoden 2016 Rion paralympia-
laisten 100 metrin alkuerän jälkeen. Finaalipaikka jäi tuolloin 
haaveeksi.

Mattilan ”kohtaloksi” on koitunut se, että hänen huippu-
urheilu-uransa on ajoittunut samaan aikaan erään Leo-
Pekka Tähden uran kanssa. Samassa luokassa T54 ke-
laavan Tähden maailmanennätysaika on 13,63. Suomessa 
Tähti on kelannut ajan 13,59 kisassa, jolla ei ollut Kansain-
välisen Paralympikomitean rankingarvoa. Hän on kaikkien 
aikojen nopein ratakelaaja.

Vaikka Mattila on vasta 30-vuotias, hän on kiertänyt pa-
rayleisurheilun arvokilpailuja jo lähes 15 vuotta, joten tie-
topankkia lajiin liittyen on ehtinyt kertyä. Tätä tietopankkia 
Espoon Tapioiden ratakelaaja pääsi purkamaan yleisöl-
le, kun hän toimi syksyn paralyeisurheilun MM-kilpailujen 
kommentaattorina selostaja Tuomas Törrösen aisaparina 
Ylen lähetyksissä.

Kun puhutaan televisioidusta paraurheilusta, yleisurheilu 
on hallinnut ilmatilaa Suomessa suvereenisti. Paralympia-
laisten ohella lähetyksiä on viime vuosina tullut runsaasti 
MM- ja jopa EM-kilpailuista. Suurin syy tälle on luonnollises-
ti suomalaisurheilijoiden jatkuva menestys. Dubain MM-ki-
soistakin suomalaisurheilijat hakivat viisi mitalia.

Televisiotuotteena parayleisurheilussa olisi vielä run-
saasti kehittämisen varaa, Mattila uskoo. Samalla paran-
nettaisiin myös lajin statusta huippu-urheiluna.

– Nytkin MM-kisojen parasta antia olivat lajit ja luokat, 
joissa oli alkuerät, välierät ja finaali. Eli todellista kilpailua 
paitsi mitaleista myös paikoista kahdeksan parhaan jouk-
koon. Mielestäni mukana on tällä hetkellä liikaa lajeja, jois-
sa on vain muutama osallistuja ja väistämättä tasoerot ovat 
silloin suuremmat ja tämä näkyy myös finaalipaikan arvos-
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tuksessa, Mattila sanoo.

Heti perään Mattila korostaa, ettei ole kannattamassa 
esimerkiksi luokkien yhdistämistä tai vaikeavammaisten 
urheilijoiden luokkien – juuri niiden, joissa osallistujia on 
vähemmän – karsimista pois kisaohjelmasta. Hän kaipaisi 
Kansainväliseltä Paralympiakomitealta IPC:ltä hiukan syste-
maattisempaa otetta uusien lajien mukaan tuontiin ja kriit-
tisempää otetta lajien mukana oloon.

– Nyt siinä on sellainen fiilis, että vähän kokeillaan uusia 
luokkia. Esimerkiksi naisten T51-luokan 100 metrin kela-
us päätettiin ottaa mukaan vuoden 2016 Rion paralympia-
laisiin, mutta sitten kun kisarajan alittaneita urheilijoita oli 
vain muutama, päädyttiinkin luokka lopulta yhdistämään 
T52:n kanssa, Mattila toteaa.

– Reilumpaa olisi, että vaikka nyt ilmoitettaisiin, että Pa-
riisin paralympialaisissa 2024 sekä kaikissa arvokisoissa 
sitä ennen tulee olemaan lajina naisten T51-luokan 100 
metriä ja Pariisin jälkeen asiaa arvioidaan uudelleen. Sil-
loin urheilijat pystyisivät tekemään päätöksen, lähtevätkö 
panostamaan täysillä kohti Pariisia ilman pelkoa siitä, että 
menestysmahdollisuudet menevätkin siihen, että luokat 
yhdistetään. Samalla lajin pariin olisi helpompaa houkutel-
la urheilijoita, kun olisi tiedossa, että sekä kisoja että mah-
dollisesti myös menestystä ja näkyvyyttä olisi arvokisoissa 
tarjolla ennen paralympialaisia, hän jatkaa.

Mattilasta tuntuu nurinkuriselta poistaa luokkia, joissa 
taso on korkea. Mattila ja todennäköisesti kaikki muutkin 
T54-luokan sprintterit ovat yhä katkeria IPC:lle päätöksestä 
karsia luokan 200 metrin kisat pois MM- ja paralympiaoh-
jelmasta vuosikymmenen alussa, vaikka vielä vuoden 2011 
MM-kilpailuissa 200 metrillä oli enemmän urheilijoita kuin 
missään muussa lajissa.

– Mielestäni IPC on vuoden 2012 Lontoon paralympialai-
sista lähtien ajanut kaksilla rattailla. He haluavat, että pa-
raurheiluun suhtaudutaan samalla lailla kuin vammattomi-
en huippu-urheiluun, mutta samaan aikaan haluavat tuoda 
esiin paraurheilun monimuotoisuutta mahdollisimman pal-
jon. Ne ovat molemmat hyviä ja tärkeitä tavoitteita, mutta 
väistämättä vähän ristiriidassa keskenään, Mattila sanoo.

– On tietenkin aina poikkeusyksilöitä, mutta mielestäni 
se, että yksi urheilija dominoi luokassaan kaikkia matkoja 
sataselta 800 metrille, kuten esimerkiksi Hannah Cockroft 
naisten T34-luokassa, jossa sisäiset tasoerot ovat valtavat, 
ei ole IPC:lle aihe, jota tulisi ylpeänä tuoda esille, vaan merk-
ki siitä, että lajin taso ei ole vielä riittävän laaja, hän linjaa.

Uusia perillisiä odotellessa
Suomessa parayleisurheilulla menee erinomaisesti. Riossa 
2016 Suomen kaikki kolme mitalia tulivat yleisurheilusta ja 
vuoden 2020 Tokion paralympialaisista on lupa odottaa ai-
nakin neljää mitalia. Mutta Esa-Pekka Mattila varoittaa tuu-
dittautumasta vallitsevan tilanteen autuuteen.

– Uusia tulijoita ei ole jonossa sen jälkeen, kun Lepe (Tähti) 
ja Toni Piispanen ratakelauksessa ja Marjaana Heikkinen 
keihäässä jossain vaiheessa jäävät pois. Siellä on muutama 
kelaaja, mutta heidän tulostasonsa on jäänyt hieman jun-
naamaan viime vuosina. Minä mukaan lukien, Mattila sanoo.

Leo-Pekka Tähden vuodesta 2004 jatkunut menestys-
kulku on paitsi tuonut mitaleita porilaiskelaajan palkinto-
kaappiin ollut myös osaltaan innostamassa uusia kelaajia 
mukaan. Uudesta polvesta ainakin kaksinkertainen maail-
manmestari Amanda Kotaja ja paralympiamitalisti Henry 
Manni voidaan katsoa suoraan ”Tähden perillisiksi”. Mut-
ta mitä sitten, kun Tähti ei ole enää näyttämässä tietä ja in-

Esa-Pekka Mattila (keskellä) Rion para-
lympialaisten alkuerässä. Vasemmalla 
puolella Australian Samuel Carter, oi-
kealla Kiinan Liu Yang, molemmat 
14 sekunnin haamurajan alittajia.
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nostamassa uusia kelaajia mukaan?

– Pelkona on hieman se, että jos tuleekin tauko menes-
tyksestä, niin pääseekö lajiin syntynyt tietotaito katoa-
maan? Sitten on hankalampaa käynnistää uudelleen rekry-
tointia ja laadukasta harjoittelua, Mattila toteaa.

Mattilan omassa seurassa Espoon Tapioissa on tehty vah-
vaa parayleisurheilutyötä jo pitkään. Janne Keräsen johta-
ma Turun seudun Kenttäurheilijat on tullut uutena toimijana 
ryminällä mukaan. Mutta vastaavia seuroja tarvittaisiin lisää.

Sprintterien luvattu maa
Suomen maantiede asettaa myös omat haasteensa pa-
rayleisurheilulle. Vaikka kyseessä on yksilölaji, olisi urheili-
jalle eduksi olla mukana harjoitusryhmässä, etenkin margi-
naalisemmissa lajeissa. Pitkät etäisyydet on myös yksi syy 
sille, miksi Suomesta tulee ratakelaukseen nimenomaan 
hyviä sprinttereitä eikä pitkän matkan kelaajia.

– Pitkillä matkoilla on oleellisen tärkeää päästä treenaa-
maan ryhmässä kelaamista. Kokemuksen puute näkyi MM-
kisoissakin esimerkiksi Henry Mannin 800 metrin alkueräs-
sä, Mattila sanoo.

Isompien maiden kelaajille pitkille matkoille panostaminen 
on järkevää senkin takia, että massamaratoneilla on myös ke-
lausluokat mukana ja niiden voittajat pääsevät käsiksi palkin-
torahoihin. Se on jotain, mistä sprintterit voivat vain haaveilla.

Ei Suomen kelausmenestyksessä kuitenkaan ole kysymys 
vain siitä, että muissa maissa keskitytään pidemmille mat-
koille.

Esa-Pekka Mattila ei ole kovin tyypillinen T54-luokan kelaaja. Hänen jalkansa eivät taivu ja niissä on tuntoa enemmän kuin 
valtaosalla muista luokan kelaajista.

– Kyllä meillä Suomessa aidosti on osaamista ratakela-
uksen sprinttimatkoille. Ei ole sattumaa, että me suomalai-
set olemme järjestään erittäin hyviä lähdössä. Uskon, että 
meillä harjoitellaan lähtöjä systemaattisemmin ja harjoitte-
lu on painotettu enemmän lyhyitä matkoja ajatellen kuin 
useimmissa muissa maissa, Mattila sanoo.

– Kun vertaa menestystämme parayleisurheilun arvokil-
pailuissa vaikka muihin pohjoismaihin, niin olemme jo pit-
kään menestyneet paremmin kuin mitä kokomme, olosuh-
teemme ja taloudelliset realiteettimme antaisivat odottaa. 
Realistisesti ei ole poissuljettua ajatella, että joudumme Le-
pen ja kumppaneiden ajan jälkeen tyytymään yksittäisiin 
mitaleihin, hän lisää.

Mattilan oma urheilu-ura on ollut hieman vedenjakajalla 
viime vuosina. Hän toimi Aalto-yliopiston kauppatieteiden 
ylioppilaiden yhdistyksen KY:n pääsihteerinä kaksivuotis-
kauden, joka päättyi alkusyksystä 2019. Työ oli aikaa vievää 
ja vaikutti mahdollisuuksiin urheilla huipputasolla.

– Vuosi 2018 oli itselleni tosi huono, mutta nyt kun lopetin 
duunit, päätin lähteä vielä yrittämään, josko rahkeet riittäi-
sivät vuoden 2020 paralympialaisiin Tokioon. Ajattelin, että 
jos pääsen tämän vuoden MM-kisojen A-rajan tuntumaan 
(15,15) työn ohella harjoitellen, niin se on merkki siitä, että 
vielä kannattaa yrittää, Mattila sanoo.

Hän kelasi vähäisellä valmistautumisella Lapinlahdella ajan 
15,31. MM-kisoihin ei ollut asiaa, mutta Mattila uskoo, että vie-
lä kannattaa katsoa kortit Tokioon. Hän on ollut mukana pa-
ralympialaisissa kahdesti, Lontoossa 2012 ja Riossa 2016..
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Arvokilpailukooste

S
uomalaisyleisurheilijat saa-
vuttivat viisi mitalia ja neljä 
maapaikkaa vuoden 2020 
paralympialaisiin Tokioon 
parayleisurheilun MM-kil-

pailuista, jotka käytiin marraskuussa 
Arabiemiraattien Dubaissa.

Toni Piispanen voitti kultaa T51-luo-
kan 100 metrin ratakelauksesta ja ho-
peaa 200 metriltä. Leo-Pekka Tähti voit-
ti kultaa miesten T54-luokan 100 metrin 
kelauksesta ja Amanda Kotaja saman 
luokan samalta matkalta naisten puo-
lelta. Marjaana Heikkinen voitti hope-
aa F34-luokan keihäänheitosta.

Maapaikat Tokioon Suomi sai mies-
ten T51-luokkaan, miesten ja naisten 
T54-luokkaan sekä naisten F34-luok-
kaan. Maapaikat eivät ole henkilökoh-
taisia, mutta käytännössä ne menevät 
paikat saavuttaneille Piispaselle, Täh-
delle, Kotajalle ja Heikkiselle.

Mikkeliläinen Timo Nyström voit-
ti MM-kultaa näkövammaisten ilma-
kivääriammunnan makuuasentokil-
pailusta Australiasta. Kyseessä oli 
ensimmäinen kerta, kun näkövam-
maisten ampumaurheilu oli muka-
na Kansainvälisen Paralympiakomi-
tean IPC:n alaisissa MM-kilpailuissa. 
Seuraavaksi näkövammaisten ampu-
maurheilun tähtäimessä on paikka 
paralympialaisiin Pariisiin 2024. Kaus-
tislainen haulikkoampuja Juha Mylly-
mäki voitti hopeaa liikuntavammais-
ten PT1-luokan trap-ammunnasta.

Hankasalmelainen keihäänheittä-
jä Jani Tissari voitti pronssia kehi-
tysvammaisten INAS Global Games 
-maailmankisoissa Australiassa. Kiso-
jen yhteydessä kehitysvammaisten ur-
heilun INAS-järjestö muutti nimensä 
muotoon Virtus (World Intellectual Im-
pairment Sport).

Mitaleja ja maapaikkoja
Ratakelaajat Toni Piispanen, Leo-Pekka Tähti ja Amanda Kotaja 

sekä näkövammainen ampuja Timo Nyström
ovat syksyn suomalaiset maailmanmestarit.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: OLIVER KREMER/SUL

Amanda Kotaja voitti T54-luokan 100 metrin MM-kultaa uudella kisaennätyksellä 
16,00. Kotaja kelasi sadasosalleen saman ajan alkuerissä ja finaalissa.

Maalipallon EM-kilpailuissa Sak-
sassa Suomen miehet sijoittuivat vii-
denneksi. Sijoitus tarkoitti sitä, että 
Suomi jäi rannalle vuoden 2020 Toki-
on paralympialaisista. Edellisen ker-
ran paralympialaiset on käyty ilman 
Suomen miesten joukkuetta vuonna 
1976. Naisten joukkue jäi EM-kilpai-
luissa kahdeksanneksi ja putosivat B-
sarjaan.

Sokkopingiksen MM-kilpailuissa Ita-
liassa Ari Lahtinen voitti hopeaa ja 
Hanna Vilmin 2010-luvun kultaputki 

katkesi, kun tuloksena oli naisten sar-
jan pronssia. Joukkuekilpailussa Suo-
mi jäi neljänneksi.

Parapöytätenniksen EM-kilpailuis-
sa Ruotsissa Anna Pasanen sijoittui 
naisten 1-luokan kaksinpelissä neljän-
neksi ja Aino Tapola oli saman luokan 
viides. Timo Natunen oli jaetulla vii-
dennellä sijalla miesten 1-luokassa ja 
Esa Miettinen jaetulla yhdeksännel-
lä sijalla 9-luokassa. Naisten luokkien 
1–2 joukkuekilpailussa Pasanen ja Ta-
pola olivat viidensiä..
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Paraurheilu kiinnostaa 
erityisesti yli 45-vuotiaita
Paralympialaisten medianäkyvyys on ollut nousussa usean vuoden ajan. 
Läpimurtona pidetään Lontoon 2012 paralympialaisia, jotka rikkoivat katsoja- 
ja tv-näkyvyysennätyksiä Suomessa ja maailmalla. Vuoden 2018 Etelä-
Korean talviparalympialaisia seurasi 67% suomalaisista ja Tokion 2020 
kesäparalympialaisista odotetaan jälleen kerran ennätysmurskajaisia. 

TEKSTI: LEENA KUMMU KUVAT: HARRI KAPUSTAMÄKI

Paralympiakomitean urheilijavaliokunnan varapuheenjohtaja Jani Peltopuro edusti Suomea vuoden 2016 Rion 
kesäparalympialaisten käsipyöräilyssä.

M
iten paraurheilun näkyvyyden ja ar-
votuksen muutos näyttäytyy urheili-
jalle ja mihin se mahdollisesti on tu-
levaisuudessa kehittymässä? Tätä 
aihetta pääsi pohtimaan Paralym-

piakomitean urheilijavaliokunnan varapuheenjoh-

taja, käsipyöräilijä Jani Peltopuro.
Tällä hetkellä kansainvälisesti nosteessa ovat 

markkina-arvon osalta paraurheilun ohella naisten 
joukkuelajit ja erityisesti e-urheilu eli elektroninen 
urheilu. Kansainvälisissä tutkimuksissa mielikuva pa-
ralympialaisista on erityisen myönteinen nuorten ai-
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Alppihiihtäjä Santeri Kiiveri ylsi Sponsor Insightin kyselyssä seuratuimpien suomalaisurheilijoiden 
listalla sijalle 119.

kuisten keskuudessa (Nielsen Sports 2019). Suomes-
sa paraurheilun selkeästi suurimmaksi faniryhmäksi 
erottautui puolestaan keski-iän ylittäneet naiset ja 
miehet. Tämä selviää Sponsor Insight -tutkimukses-
sa, joka käsittelee eri urheilulajien kiinnostavuutta.

– Kaikki fanitushan on positiivista. Paralympia-
laiset näyttävät kiinnostavan aika tasaisesti läpi 
ikäryhmien. Kesäkisojen aikaan prosentit voisivat 
ehkä olla vielä korkeammalla. Ehkä ikä ja elämän-
kokemus tuovat elämänkokemuksia ja empatiaa, 
joka auttaa arvostamaan vammaisurheilua? Tai sit-
ten on vaan aikaa enemmän ja ehtii altistua myös 
vammaisurheilun tarjonnalle, se ei välttämättä osu 
primetime-tarjontaan tai ylipäätään mahdu keski-
ikäisen perheellisen arkeen, saati 24/7 somettavan 
nuoren ohjelmaan, Peltopuro pohtii tutkiessaan 
Sponsor Insight -tutkimuksen palkkeja.

Tutkimuksessa selviää, että koko Suomen vä-
estöstä paraurheilusta on erittäin tai melko kiin-
nostunut noin 16%. Kolme perinteistä lajia pitävät 
kärkisijoja: jääkiekko (45%), yleisurheilu (42%) ja 
hiihto (38%). Alle 30-vuotiaiden ryhmässä järjestys 
on jääkiekko, e-urheilu ja jalkapallo. Eri ikäryhmis-
sä paraurheilu yltää top 20 -listalle ainoastaan yli 
60-vuotiaiden ryhmässä, jossa 22% kertoo olevansa 
kiinnostuneita paraurheilusta. Peltopuro näkee pal-
jon mahdollisuuksia tavoittaa myös nuorempi väes-
tö. Silloin on otettava käyttöön eri viestintäkanavat, 

Ylen lähetykset eivät enää riitä.
– Vammaisurheilun ”coolit” lajit, kuten vaikka alppi-

hiihto, pitäisi saada paremmin läpi nuorten someka-
navissa. Ja aina mitä enemmän on mahdollisuuksia 
vaikka itse testata Leo-Pekka Tähden menopeliä, 
kuten vaikka Para Talent Day, niin sitä paremmin se 
kiinnostaa. Omia lapsia seuratessa tuntuu, että lap-
sille ja nuorille toimivat ihan eri kanavat, pitäisi pääs-
tä tubettajan videoihin mukaan, ja johan voisi alkaa 
kiinnostaa, kahden lapsen isä miettii.

Kansainvälisistä urheilutapahtumista kysyttäes-
sä koko väestöstä erittäin tai melko kiinnostuneita 
paralympialaisista on 23% koko väestöstä. Taakse 
jäävät esimerkiksi koripallon ja lentopallon arvo-
kilpailut. Suurin paralympialaisten fanikunta löytyy 
jälleen yli 60-vuotiaista, joista 30% naisista ja 36% 
miehistä kertoo olevansa kiinnostuneita paralym-
pialaisista. Kiinnostavaa on, että paralympiajoukkue 
on koko väestön keskuudessa mitattuna 11. seura-
tuin maajoukkue. Naisten osuuksissa se on 7. tai 8. 
seuratuin maajoukkue riippuen ikähaarukasta.

Yksittäisistä urheilijoista 120 eniten seuratun ur-
heilijan joukkoon mahtuu viisi paraurheilijaa. Yllätys 
ei ole, että ratakelaaja Leo-Pekka Tähti on seuratuin 
paraurheilija. Hän yltää listalla yhdeksänneksi. Ra-
takelaaja Amanda Kotaja on sijalla 91, Matti Suur-
Hamari sijalla 92, triathlonisti Liisa Lilja sijalla 111 
ja alppihiihtäjä Santeri Kiiveri sijalla 119..
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– Melkein kaikki läheiset vammaiset 
ystäväni pelaavat tai ovat pelanneet 
sähköpyörätuolisalibandya. Itse olen 
tietysti käynyt katsomassa turnauksia 
ja kannustanut heitä. Laji on minulle 
hyvin läheinen, Riikonen sanoo.

Riikonen arvelee, että varhaiset kou-
luliikuntakokemukset ovat suurin syy 

toinenkin laji ja olisin saattanut olla siinä 
jopa hyväkin tuolin- ja pallonhallinnan 
näkökulmasta, mutta en koskaan roh-
kaistunut kentän puolelle, hän jatkaa.

Asennekasvatuksen myötä
Riikonen toivoo, että 1.–8. kesäkuuta Pa-
julahdessa pelattavat sähköpyörätuoli-

Erilaisuuden 
ymmärtäminen on avain 
parempaan huomiseen

Lihastautiliiton puheenjohtaja ja seksuaalikasvattajayrittäjä Raila Riikonen
ei itse ole pelannut sähköpyörätuolisalibandya. Silti kesällä 2020 Pajulahdessa 

järjestettävien lajin EM-kilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtajuus 
on hänelle luonteva ja mieluisa pesti.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

siihen, ettei into riittänyt koskaan läh-
teä itse kokeilemaan.

– Olin lapsena erityiskoulussa, ja siel-
lä pelattiin sählyä sekaryhmissä. Se oli 
aina sellaista, että sai pallon päähän-
sä ja vaikka mihin, Riikonen muistelee.

– Sittemmin varsinkin nuorempana 
se olisi saattanut olla ihan mielenkiin-

Raila Riikonen ei ole itse pelannut sähköpyörätuolisalibandya, mutta on innokas 
penkkiurheilija: ”Esimerkiksi jääkiekko on yksi rakkaimmista lajeistani.”



33

Teema

salibandyn EM-kilpailut saisivat mahdol-
lisimman paljon näkyvyyttä. Esillä olo on 
avain moniin vaikeavammaisten henki-
löiden arkeen liittyviin yhteiskunnallisiin 
epäkohtiin, Riikonen uskoo.

– Mitä enemmän ihmiset näkevät 
erilaisuutta, sitä paremmin he siihen 
tottuvat ja sitä paremmin he sitä myös 
ymmärtävät, Riikonen toteaa.

– Minun elinaikanani esteettömyys-
asiat ovat kehittyneet paljon. Kun on 
esteettömiä paikkoja, mihin pääsee ja 
ihmiset näkevät meitä kauppakeskuk-
sissa ja muualla, niin sitten he eivät ih-
mettele myöskään niin paljon, jos sa-
tutaan samaan harrastusryhmään tai 
ylipäätään halutaan harrastaa samoja 
asioita kuin vammattomat, hän jatkaa.

Asennekasvatuksen seurauksena 
saadaan pikku hiljaa purettua myös 
yhteiskunnallisia epäkohtia. Niitä ni-
mittäin edelleen riittää vaikeavam-
maisten henkilöiden täysivaltaisen 
osallistumisen tiellä, vaikka monessa 
asiassa on eteenpäin päästykin.

– Esimerkiksi kuljetuspalveluissa on 
paljon kehitettävää. Jotkut kaupun-
git ovat tosi tiukkoja, että vaikka olisit 
vammaisneuvostossa, eli kaupungin 

luottamustoimessa, niin et saa lisää 
taksimatkoja, vaikka kuinka olisi kau-
pungin leimat papereissa. Se on se 
18 matkaa kuukaudessa ja sillä men-
nään, Riikonen harmittelee.

– Jos miettii vaikeavammaisen hen-
kilön vapaa-ajan osallistumismahdol-
lisuuksia, niin onhan se aika rajoitta-
va tekijä, vain yhdeksän edestakaista 
matkaa kuussa. Kun kuussa on 31 päi-
vää, niin saa aika tarkkaan miettiä, mi-
hin lähtee ja mihin ei.

Tutuksi ja ymmärretyksi
Riikonen toivoisi paitsi yhtenäisiä käy-
täntöjä eri kuntien välille myös hie-
man joustoa matkakäytäntöihin.

– Taksimatkat ovat kuukausittaisia, eli 
vaikka en käyttäisi kesäkuukausina yh-
tään matkaa, niin minulla ei ole yhtään 
ylimääräistä matkaa talvikuukausille, 
jolloin on useimmiten päästävä ovelta 
ovelle, kun ei ole mahdollista lumihan-
gessa rämpiä. Kesäkaudella on paljon 
paremmat mahdollisuudet käyttää jul-
kisia kulkuvälineitä, Riikonen sanoo.

Vuosimäärä taksimatkoihin olisi kus-
tannuksien osalta minimaalisen pie-
ni konkreettinen muutos parempaan. 

Viime vuosien kilpailutusten myö-
tä kuljetuspalvelut tuntuvat kuiten-
kin muutoinkin menneen heikompaan 
suuntaan. Se, että taksimatka on käy-
tettävissä, ei hirveästi lämmitä, jos kyy-
tiä hallille ei kuulu vielä sähköpyörä-
tuolisalibandyharjoitusten jo alettua.

Tällaisten asioiden edistyminen vaatii 
kuitenkin päättäjiltä aitoa halua saada 
muutos aikaiseksi. Ja silloin palataan ta-
kaisin Raila Riikosen jo aiemmin perään-
kuuluttamaan asennemuutokseen.

– Jos saisin jotain muuttaa yhteiskun-
nassamme, niin kyllä se olisi ihmisten 
asenteita suvaitsevaisemmaksi ja erilai-
suutta hyväksyvämmäksi. Oli se erilai-
suus sitten mitä tahansa, liikkumiseen, 
ihonväriin tai seksuaaliseen suuntautu-
miseen liittyvää, Riikonen sanoo.

– Voin hyvin ymmärtää, että ihmiset 
katsovat minua pitkään tuolla kadulla, 
kun en liiku kahdella jalalla, vaan täl-
laisilla ihmeellisillä pyörillä. Mutta jos 
he näkevät minut joka päivä töihin 
mennessään liikennevaloissa, niin sit-
ten minä en ehkä enää olekaan niin 
ihmeellinen. Siitä tulee tuttua ja sitä 
kautta helpommin ymmärrettävää, 
hän päättää..

Nykyään Helsingissä asuva Raila Riikonen vieraili entisessä kotikaupungissaan 
Tampereella Apuväline 2019 -messuilla ja sähköpyörätuolisalibandyn EM-kilpailujen 
lohkoarvontatilaisuudessa.

Info

Sähkö-
pyörätuoli-
salibandyn 
EM-kilpailut 
2020
Sähköpyörätuolisalibandyn Eu-
roopan mestaruuskilpailut pela-
taan 1.–8.6.2020 Lahden Liikunta-
keskus Pajulahdessa. Pelipäivät 
ovat 3.–7.6. Suomi pelaa B-alku-
lohkossa yhdessä Italian, Saksan 
ja Espanjan kanssa. A-lohkossa 
pelaavat Hollanti, Belgia, Tanska 
ja Sveitsi.

Kisasivut: 
www.pajulahti2020.fi
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T
apahtuman juuret ovat hieman Nas-
tolaa etelämpänä, Tuusulassa sijaitse-
vassa Onnelan majatalossa, jossa jär-
jestettiin vuosikausia näkövammaisten 
maalipallon kansainvälistä Onnela-tur-

nausta. Kun silloisen Näkövammaisten Keskuslii-
ton liikuntatoimi liittyi vuonna 2009 osaksi Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:ta, päätettiin turna-
us siirtää Pajulahteen ja laajentaa tapahtumaa kat-

Piia Komppa (vas.) valmiina vääntämään 
Pajulahti Gamesissa vuonna 2016.

Kovatasoisempi
kuin koskaan
Liikuntakeskus Pajulahdessa Lahden Nastolassa tammikuun puolenvälin 
jälkeen vuosittain järjestettävä vammaisurheilun kansainvälinen Pajulahti 
Games -kilpailutapahtuma on 2010-luvun aikana vakiinnuttanut paikkansa 
monen lajin vuosikalenterissa. Tammikuun 17.–19. päivä Pajulahdessa kisataan 
jo kymmenettä kertaa.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

tamaan myös muita vammaisurheilulajeja.
– Onnela-turnaus oli hyvin erityyppinen. Siellä-

kin oli vuosien saatossa kovia maita vieraana ja pe-
lit olivat hyvätasoisia, mutta tunnelma oli enemmän 
sellainen intiimi, vähän kotikutoinen, muistelee 
miesten maalipallomaajoukkueen monivuotinen 
tähtipelaaja Erkki Miinala.

– Ovathan olosuhteet Pajulahdessa ihan omaa 
luokkaansa, kun majoitus, ruokailut ja pelikentät 
ovat lähellä toisiaan. Sitä ei aina oikein muista osata 
arvostaakaan, kun maajoukkue viettää Pajulahdes-
sa niin paljon aikaa leireillä, Miinala lisää.

Oma arvonsa on Miinalan mukaan myös sillä, että 
Pajulahti Gamesin yhteydessä on muitakin vam-
maisurheilulajeja. Tapahtumassa on oma urheilu-
juhlan tuntunsa.

Niin sanottuja vakiolajeja Pajulahti Gamesissä 
ovat olleet maalipallon lisäksi sokkopingis ja nais-
ten istumalentopallo. Myös Lahden Ahkeran järjes-
tämät parayleisurheilun SM-hallikilpailut on perin-
teisesti käyty Pajulahti Gamesin yhteydessä. 

Nikula-hallin tiivis tunnelma
Sovelletussa judossa on Pajulahti Gamesissä kisat-
tu joko pelkästään suomalaisvoimin tai erityisesti 
viime vuosina myös kansainvälisten vieraiden kans-
sa. Tunnelmallinen Nikula-halli on tarjonnut judolle 
mainiot puitteet.

– Pajulahti Gamesissä saa tutustua eri urheilijoi-
hin ja onhan Pajulahti aika hieno paikkakin, tote-
aa Mikkelin Judon Piia Komppa, joka on vakituinen 
vieras tammikuun kisoissa yhdessä isosiskojensa 
Pirjon ja Kirsin kanssa.

– Nikula-hallissa on aikamoinen ryysis ja tunnel-
ma, kun olemme kaikki judokat siellä samaan ai-
kaan. Ihan sama mihin suuntaan kävelee, niin on ju-
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Pajulahti 
Games X ja 
Special 
Olympics 
National Games
Vammaisurheilun kansainvälinen Paju-
lahti Games -kilpailutapahtuma järjeste-
tään kymmenettä kertaa 17.–19.1.2020 
Lahden Liikuntakeskus Pajulahdessa. 
Pajulahti Gamesin lajeina ovat maalipal-
lo, sokkopingis, istumalentopallo (naisten 
turnaus), sovellettu judo ja parayleisur-
heilu (SM-hallikilpailut).

Lisäksi Pajulahti Gamesin yhteydessä 
järjestetään ensimmäistä kertaa kehitys-
vammaisten urheilijoiden Special Olym-
pics National Games -talvikisat, jossa 
lajeina ovat alppihiihto, lumikenkäily ja 
maastohiihto.

Lisätiedot: 
www.pajulahtigames.fi

dokoita joka puolella, Komppa sanoo.
Päiväkodissa siivous- ja keittiötöissä työskentele-

vän Kompan, 35, lämpimin Pajulahden muisto ajoit-
tuu tammikuuhun 2017.

– Suoritin silloin ruskean vyön. Siinä piti tehdä yh-
deksän erilaista heittoa. Yhden pienen virheen tein, 
mutta se ei haitannut. Me siskokset suoritimme sil-
loin kaikki ruskean vyön samaan aikaan, Piia Komp-
pa muistelee.

Paralympiavuosi tuo huiput paikalle
Kymmenes Pajulahti Games tulee olemaan urheilulli-
sesti kenties jopa tapahtuman historian kovatasoisin. 
Naisten istumalentopallossa Suomi saa vieraakseen 
ainakin Saksan, Hollannin, Italian, Venäjän ja Ukrai-
nan. Naisten maalipallossa Suomen lisäksi mukana 
ovat Turkki, Venäjä, Israel, Japani ja Yhdysvallat – kaik-
ki aivan maailman kärkimaita. Miesten maalipallossa 
pelaavat Suomen ohella ainakin Belgia, Iso-Britannia, 
Espanja, Romania, Turkki, Liettua ja Yhdysvallat.

– Mielenkiintoinen kattaus, huomaa että on para-
lympiavuosi alkamassa. Mailla on rahaa käytössään 
ja ne haluavat heti vuoden alkuun kovan turnauk-
sen, arvioi Erkki Miinala.

Pajulahti Gamesista on muodostunut turnaus, jos-
sa paitsi saa hyviä otteluita kovia maalipallomaita 
vastaan pystyy myös hieman kokeilemaan erilaisia 
koostumuksia ja taktiikoita. Se on Miinalan mukaan 
arvokasta sinänsä, mutta mielellään hän ottaisi maa-
lipalloon myös lisää aidosti panoksellisia otteluita.

– Siihen olisi vaihtoehtona joko rahapalkinnot, jollai-
sia on tarjolla ainakin Kanadan Vancouverissa pelat-
tavassa turnauksessa tai sitten sellainen rankingjär-
jestelmä, jossa myös muilla kuin arvoturnauksilla olisi 
aidosti merkitystä. Ehkä tulevaisuudessa jompikumpi 
vaihtoehto saadaankin toteutumaan, Miinala pohtii..

Erkki Miinala heittäytyy pallon tielle.



36

Teema

kiittää lukijoitaan kuluneesta vuosikymmenestä
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Ei mitään meistä ilman meitä
Tämä on viimeinen Vammaisurheilu & -liikunta -lehti. Sen kunniaksi äänessä lehdessä ovat 
vain ja ainoastaan itse liikunta-, näkö- tai kehitysvammaiset tai elinsiirron saaneet henkilöt.

4/2019  I  Hinta 7,90 €  I  www.vammaisurheilu.fi
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Oululainen Aava, 2, kiersi Liikuntamaata 
Edla-äitinsä kanssa.

Tamperelaisveljekset Iiro, 7, ja Taavi 11, olivat käyneet tutustu-
massa Liikuntamaan tarjontaan jo edelliskerralla, syksyllä 2017.

Teema

Liikuntamaa tarjosi 
taas mahdollisuuden 
hullaantua uusista lajeista

LIIKUNTAMAA

L
iikuntamaassa vieraili jälleen kiitettävä 
määrä lapsia ja nuoria – torstaina ja per-
jantaina koululuokkia Erilaisessa koulupäi-
vässä, lauantaina puolestaan perhepäi-
vän kävijöitä. Lauantaina messukävijöitä 

oli laajalti ympäri Suomea, muun muassa Oulusta, 
josta saapui yksi messujen nuorimmista vieraista.

– Mä olen jo iso tyttö, kaksi vuotta, ilmoitti Edla-äi-

Apuvälinemessut keräsi marraskuun alussa Tampereen Messu- 
ja Urheilukeskukseen yli 12 000 kävijää kolmen päivän aikana. 
Perinteeksi muodostuneeseen tapaan messujen yhteydessä 
oli myös Suomen suurin vammaisurheilun ja -liikunnan 
kokeilutapahtuma Liikuntamaa.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

tinsä kanssa Liikuntamaata kiertänyt Aava.
Kysyttäessä, mikä Aavasta Liikuntamaassa on ollut 

hauskinta, vastaukseksi tuli lista kaikesta jo kokeillusta.
– Sählyn pelaaminen, ratsastaminen (simulaatto-

rilla), pallon heitto, pyöräileminen ja pyörätuolira-
dalla ajaminen, Aava luetteli.

– Vielä on yksi paikka käymättä: pitää mennä syö-
mään, hän jatkoi.
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Ratsastuspisteen simulaattori oli taas yksi Liikuntamaan vetonauloista.

Taavi kokeili golfpisteellä pallonheittoa.

Veljekset Iiro ja Taavi olivat puolestaan messu-
keskuksessa lähimatkailemassa. Tamperelaiskaksik-
ko oli saapunut paikalle liikuntavammaisen isoveljen 
Taavin vaatimuksesta, kuten hän itse asian ilmaisi.

– Täällä on kaikkia kivoja juttuja, aika paljon sa-
moja kuin viime kerralla, kun kävimme täällä toissa 
vuonna. Sokkopallo (sokkopingis) ja tarkka-ammun-
ta ovat hauskoja ja taekwondoon sain ensi koske-
tuksen jo viime kerralla. Hullaannuin siihen täysin, 
11-vuotias Taavi totesi.

Hän sanoi, että harrastaisi mieluusti taekwondoa 
arjessaankin. Mahdollisuus lajin harrastamiseen riip-
puu kuitenkin kuulemma paljon siitä, kuinka myö-
hään harjoitukset ovat.

– Minulla on ollut harrastuksia, mutta olen lopetta-
nut ne kaikki. Judon lopetin, koska ei ollut tarpeeksi ai-
kaa läksyjen tekemiseen ja partion lopetin sen takia, 
koska tulin siellä ihan kauhean väsyneeksi, Taavi kertoi.

Seuraavan kerran Apuvälinemessut ja Liikunta-
maa järjestetään Tampereella syksyllä 2021, tuol-
loin jo lokakuun puolella 28.–30.10..



40

Teema

H
alminen päätyi apuväli-
neteknikoksi varttuneel-
la iällä ja mielenkiintoista 
reittiä. Ennen apuväline-
teknikon uraa hän har-

joitti astetta perinteikkäämpiä käsityö-
läisammatteja.

– Opiskelin alun perin kultasepäksi 
ja teinkin niitä töitä kymmenisen vuot-
ta sekä muiden palveluksessa että yk-
sityisyrittäjänä. Halusin itse asiassa 
opiskella sepäksi, mutta jotkut väit-
tivät, että se on liian raskasta työtä 
CP-vammaiselle. No, kyllä minä sitten 
myöhemmin opiskelin myös sepäksi, 
Halminen, 37, naurahtaa.

Kultasepän työ saattaa herättää mie-
likuvia hienostuneesta kultaesineiden 
muovailusta, mutta Halmisen mukaan 
kyse on vain harvoin ”siististä sisätyöstä”.

– Etenkin uniikkien kappaleiden teke-
minen on ihan puhtaasti metallihom-
mia. Sanoinkin aina opissani käyneille 
opiskelijoille, että kultaa materiaalina 
ei saa pelätä, vaikka se on arvokasta, 
vaan sitä pitää muokata yhtä rohkeas-
ti kuin mitä tahansa muutakin metallia, 
Halminen sanoo.

Kultasepän työt eivät kuitenkaan 
lyöneet leiville ja Halminen vaih-
toi ammattia. Käsityöläisyydestä hän 
ei kuitenkaan halunnut luopua. Nyt 
Halminen työskentelee apuvälinetek-
nikkona Respectalla Helsingissä.

– Isoisäni oli mallipuuseppä ja itsekin 
olen saanut ensimmäisen puukkoni 
kuulemma jo viisivuotiaana. Sieltä lap-
suudesta saakka tulee se käsillä teke-
misen eetos. Sitten on tietysti tämä ala-
raajapainotteinen CP-vammani, jonka 
vuoksi en ihan hanttihommia voi teh-

Riippumaton 
puolestapuhuja

Niko Halminen vaihtoi kultasepän hommista apuvälineteknikoksi ja jakaa nyt 
riippumaton ilosanomaa osana esteetöntä ja saavutettavaa luonnossa liikkumista.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Niko Halminen esitteli Tampereen Apuväline 2019 -messujen Liikuntamaassa 
riippumattoa esteettömänä majoitteena.

dä. Käsissä ei ole mitään vikaa, Halmi-
nen toteaa.

Käsillä tekemisen lisäksi myös luon-
to on lähellä Niko Halmisen sydäntä.

– Olen ollut tosi pieni, kun minut on 
ensimmäistä kertaa viety isovanhem-
pien mökille Uudenkaupungin Pyhä-
maahan. Ja serkkujeni kanssa olen ollut 
pienestä pitäen Uudenkaupungin saa-
ristossa meren äärellä, Halminen avaa.

– Arki ja kaupunkielämä kun uuvut-
tavat, niin luonnosta löytyy se rauha ja 
tasapaino elämään, hän jatkaa.

Ikä yhdistettynä CP-vammaan ovat 

tehneet Halmiselle tehtävänsä eivät-
kä pidemmät patikointireissut enää on-
nistu nuoruusvuosien malliin. Erityisesti 
teltassa yöpyminen alkoi olla hankalaa.

– Se on minulle nykyisellään kivuliasta 
ja hankalaa. Esimerkiksi kenkien ja suk-
kien pukeminen teltassa istuen eivät oi-
kein luonnistu, Halminen harmittelee.

Ja kun et voi yöpyä, jäävät pitkät 
metsäreissut pikemminkin käynneik-
si. Luontoelämykset alkoivat menettää 
hohtoaan Halmisen silmissä, mutta pe-
lastus löytyi puiden välistä roikkumasta.

Mutta palataan ensin hieman Hal-
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paljon kuin teltan raahaaminen.
Halminen pääsi loppukesästä tes-

tauttamaan riippumattosettiään myös 
muilla kuin itsellään, kun hän oli mu-
kana Repovedellä CP-liiton kanssa 
tehdyllä luontoretkellä.

– Itselläni kädet toimivat hyvin, mut-
ta Repovedellä sain vahvistusta sille, 
että riippumaton ripustaminen onnis-
tuu vähän heikommallakin toimintaky-
vyllä, kun henkilö, jolla on hemiplegia 
eli toispuolihalvaus, pystyi yksikätise-
nä laittamaan riippumaton valmiiksi, 
Halminen sanoo..
Lue lisää riippumatosta esteettömä-
nä retkeilymajoitteena Niko Halmisen 
Retkipaikka-kirjoituksesta: 
https://retkipaikka.fi/riippumatto-es-
teettomana-majoitteena/

Teema

Info

Luonto kaikille -hanke
Lahden ammattikorkeakoulun, VAU:n ja Metsähallituksen Luontopalvelui-
den Luonto kaikille -hankkeessa (2018–2020) autetaan luontomatkailualan 
yrityksiä tuotteistamaan ja markkinoimaan esteettömiä ja saavutettavia 
luontomatkailupalveluitaan.

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

misen mielenmaisemaan liittyen luon-
nossa liikkumisen esteettömyyteen.

– Vaikka olen apuvälineteknikko, 
niin ennemmin kuin alkaisin mietti-
mään uudenlaisia retkeilyä helpot-
tavia apuvälineitä, lähtisin kartoitta-
maan sitä, millaisia mahdollisuuksia 
meillä on jo tarjolla olevilla välineillä, 
Halminen aloittaa.

– Meille on opetettu ja annettu ym-
märtää, että luonnossa liikkuminen 
on meille vammaisille vaikeaa. Läh-
tökohta on se, että sinä et pysty, jos 
ei ole suurin piirtein jotain highway-
tä rakennettu sinne metsään. Silloin 
helposti luonto jää kokematta, vaikka 
todellisuudessa suuri osa pystyisi me-
nemään siellä hyvinkin, hän jatkaa.

Halmiselle itselleen nautinnon luonto-
retkeilyyn on palauttanut riippumatto.

– Eihän se itsessään ole edes mikään 
apuväline, mutta minulle se mahdol-
listaa hyvän nukkuma-asennon sekä 
istuma-asennon esimerkiksi juuri ken-
kiä ja sukkia riisuttaessa tai pukiessa, 
Halminen sanoo.

Riippumatto, niin tuhatvuotinen 
keksintö kuin onkin, on retkeilyma-
joitteena kokenut renessanssia maa-
ilmalla jo pidemmän aikaa ja viime 
vuosina myös Suomessa. Halmisen 
mukaan sen mahdollisuuksia esteet-
tömänä majoitteena ei kuitenkaan ole 
juuri nostettu esiin. Halminen itse on 

kirjoittanut aiheesta Retkipaikka.fi-si-
vustolle tekstin, johon löytyy linkki tä-
män artikkelin lopusta.

– Harjanaru riippumaton ylle on tär-
keä lisä, siitä saa tukea riippumattoon 
noustessa ja pois tullessa. Sitten on 
hyvä olla helpot kiinnitysvälineet puu-
hun, jotta mahdollisimman moni voisi 
laittaa riippumaton paikalleen itsenäi-
sesti, Halminen kertoo, ja sanoo itse 
suosivansa nopeasti paikalleen saata-
vaa puunhalaajaremmiä.

Riippumatossa yöpymiseen liittyvät 
myös mm. sateensuoja, hyttysverk-
ko ja kostean eristämiseen alushuopa 
tai retkipatja. Silti Halminen on saanut 
kasattua käyttöönsä riippumattose-
tin, joka painaa vain parisen kiloa eikä 
näin ollen kuormita patikoidessa niin 

Niko Halminen on 
vaihtanut kultasepän 
hommat apuväline-
teknikon töihin.
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Liikkujan päästävä 
arvioimaan esteettömyys itse
Sanapari esteetön reitti saattaa tällä hetkellä jopa toimia tulppana 
toimintarajoitteisten henkilöiden luontoliikuntamahdollisuuksien 
kehittämisessä. 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: PETRI JAUHIAINEN, MARKUS KUOPPALA

Luontoliikunnan apu-
välineillä eteneminen 
onnistuu vähän han-
kalammassakin maas-
tossa. Vasemmalla 
VAU:n esteettömyys-
asiantuntija, apuväli-
neneuvoja Jukka Par-
viainen.

T
ulpan syynä on tiedon puute. Tähän saakka ei 
ole koottu lainkaan esteettömyystietoa sellaisis-
ta reiteistä, jotka ehkä ovat virallisten esteettö-
myysmääräysten vastaisia, mutta jotka silti voi-
sivat palvella suurta osaa toimintarajoitteisista 

retkeilijöistä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, Invalidiliiton Esteettö-
myyskeskus ESKE ja Metsähallituksen Luontopalvelut käyn-
nistivät vuonna 2018 Esteetön eräpolku -hankkeen.

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE teki vuonna 2014 
Luonto-ESKEH -projektissa luontoreittien esteettömyys-
kartoituslomakkeet ja niihin liittyvät kriteerit sekä oppaan 

luontokohteiden esteettömyyden kartoittajalle. Luonto-ES-
KEH soveltuu parhaiten rakennetun ympäristön kartoitta-
miseen. Sen avulla Suomeen on syntynyt jo kymmeniä es-
teettömiä, mutta lyhyitä reittejä.

Esteetön eräpolku -hankkeessa tähdätään siihen, että 
retkeilijä innostuu pidemmille reiteille. Hankkeessa on täy-
dennetty Luonto-ESKEH -lomakkeita ja laadittu lisäohjeita. 
Esteetön eräpolku -lomakkeet soveltuvat erityisesti pitki-
en luontoreittien dokumentointiin ja niistä tiedottamiseen. 
Etukäteen saatava tieto on tärkeää, jotta retkeä suunnitte-
leva saa tarvitsemansa tiedot kohteesta ja voi sen perus-
teella arvioida soveltuuko se hänelle.
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Esteettömät fasiliteetit ovat avainasemassa esteettömän ja saavutettavan luontomatkailun viipymän kasvattamisessa.

    – Me tarvitsemme lisää viipymää esteettömään luon-
tomatkailuun ja retkeilyyn eli että löytyy reittejä, joissa voi 
tehdä yli yön kestäviä retkiä, ja joissa fasiliteetit ovat esteet-
tömyyden osalta riittävän hyvässä kunnossa, sanoo VAU:n 
esteettömyysasiantuntija Jukka Parviainen.

 – Ajatusmalli on ollut tähän asti se, että pitää ensin olla es-
teetön reitti ennen kuin rakennetaan sinne esteettömät fasi-
liteetit. Entä jos käännetään tämä toisinpäin? Lähtökohdaksi 
pitäisi saada se, että aina kun rakennetaan huusseja, tuli-
paikkoja, retkipöytiä, halkovajoja tai laitureita, niin tehtäisiin 
ne esteettömiksi, koska se on hyödyksi kaikille. Kyllä sinne 
ns. tavallisenkin reitin varrella olevaan vessaan saattaa pääs-
tä toimimisrajoitteisia retkeilijöitä, Parviainen jatkaa.

Esteettömän luontoliikunnan kehittäminen ei niinkään 
ole rakentamista kuin viestintää. Ihmisten pitää saada etu-
käteen mahdollisimman tarkkaa ja paikkansa pitävää tie-
toa reitistä, jotta he voivat itse arvioida soveltuuko se juu-
ri heille. Tarvitaan paitsi työkalut reittien kuvailuun, myös 
ihmisiä, jotka osaavat näiden työkalujen avulla tätä tietoa 
tuottaa, ja lopulta paikka, josta tieto on helposti saatavilla.

– Olemme miettineet Esteetön eräpolku -hankkeessa, 
että esteettömyyskartoittajakoulutuksen käyneille voitai-
siin rakentaa lisäpaketti, johon kuuluu tämä luontoliikun-
takokonaisuus ja toisaalta niin, että luontoalalla työsken-
televille ihmisille, esimerkiksi eräoppaille, olisi tarjolla oma 
esteettömyyspakettinsa, Parviainen kertoo.

 Reittikuvauksille yksi luonteva paikka on Metsähallituk-
sen Luontoon.fi -palvelu, josta reitit jo nyt löytyvät. Esteet-
tömiä reittejä sieltä löytyy tällä hetkellä vain kourallinen, 

johtuen juuri tämän tekstin alussa avatusta esteetön reit-
ti -termin rajoittavasta luonteesta. Tulevaisuudessa sivus-
tolta voisi löytyä esimerkiksi esteettömät reitit -otsikon alta 
huomattavasti isompi määrä reittejä, jotka eivät välttämät-
tä tiukkaan ottaen täytä kaikkia esteettömyyskriteerejä, 
mutta jotka on riittävän tarkasti kuvattu, jotta liikkujat voi-
vat tehdä itse päätöksen lähteäkö reitille vai ei.

– Kuvaukset ovat tietysti tekstiä, mutta mahdollisuuksien 
mukaan myös videokuvaa, jolloin oman arvion tekeminen 
reitin soveltuvuudesta on vielä helpompaa, Parviainen sanoo.

Hankkeessa laaditaan myös ohjeet kohdepisteiden näyttä-
miseksi internetpohjaisissa karttapalveluissa. Kohdepisteillä 
merkitään reitin kulkemiseen ja viipymään liittyvät oleelliset 
asiat, kuten parkkipaikat, vessat, tuli- ja nuotiopaikka tai rei-
tin vaikein kohta. Kohdepisteisiin voi lisätä sanallista ja nu-
meraalista kuvausta sekä esimerkiksi videokuvaa.

Esteetön eräpolku -hanketta koordinoi Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU kumppaneinaan Metsähalli-
tuksen Luontopalvelut ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus 
ESKE. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman hankkeen 
ensimmäisessä vaiheessa päivitettiin Luonto-ESKEH -lo-
makkeet sekä laadittiin Esteetön eräpolku -ohjeet. Toises-
sa, kevääseen 2020 jatkuvassa vaiheessa ohjeita on testat-
tu ja jatkojalostettu..
LuontoESKEH-lomakkeet ja Eräpolku-ohjeet löytyvät Invalidi-
liiton Esteettömyyskeskuksen sivuilta: 
https://www.invalidiliitto.fi/luontoreittien-esteettomyyskar-
toitus
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Teema

Suunnannäyttäjä 
maalipallon 

seuratoiminnassa
Maalipallon juuret kumpuavat Suomessa vahvasti yhtäältä paikallisten 

näkövammaisyhdistysten ja toisaalta näkövammaisten oppilaitosten toiminnasta. 
Kun yhteiskunta on muuttunut, on maalipallon lajikulttuurinkin muututtava.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Miika Honkanen vetää Aisti Sportin harjoituksia Vantaan Hiekkaharjun koululla. Vasemmalla Eemi Utriainen ja Paavo Tulisalo.
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Teema

N
äkövammaiset henkilöt 
ovat jo pitkään käyneet 
pääasiassa koulunsa 
osana normaaliopetus-
ta eikä nuorten näkö-

vammaisten yhteys paikallisyhdistyk-
siin enää ole niin tiivis kuin vielä viime 
vuosituhannella.

Maalipallo on kuitenkin näkövam-
maisille henkilöille kehitetty laji. Sil-
lä ei ole ns. emolajia vammattomien 
urheilun puolella. Norjassa vammais-
urheilun integraatioprosessin yhtey-
dessä tosin maalipalloa yritettiin nait-
taa osaksi maan käsipalloliittoa, mutta 
se ei sujunut kovin hyvin. Vai kuka on 
kuullut Norjan viimeaikaisista edesot-
tamuksista maalipallon saralla?

Koska emolajia ei ole, ei myöskään 
maalipalloilijoille ole ollut urheiluseu-
roja, joiden osaksi liittyä. Niinpä on 
täytynyt lähteä kehittämään omaa 
seuratoimintaa. Suomessa etulinjassa 
tässä ovat kulkeneet espoolainen Old 
Power ja lahtelainen Näpäjä.

Vantaalainen Aisti Sport on edellä 
mainittuihin seuroihin nähden nousu-
kas, vasta reilu kaksi vuotta sitten pää-
kaupunkiseudulla asuvien entisten 
näpäjäläisten perustama seura. Seu-
ran toimintaperiaatteissa on kuiten-
kin sellaista raikkautta, että se voi hy-
vinkin tulla näyttämään 2020-luvulla 
mallia paitsi muille maalipalloseuroille 
myös muille seuroille ylipäänsä.

– Tarkoituksena on viedä eteenpäin 
inkluusiota. Eli että näkövammaiset ja 
vammattomat tekevät yhdessä ja pe-
laavat yhdessä. Seurassa on pelaajia 
ja muita toimijoita sekä näkeviä että 
näkövammaisia, avaa seuran perus-
taja ja miesten maalipallomaajoukku-
een pelaaja Miika Honkanen.

– Maalipallotoiminnan, eli kahden 
viikoittaisen lajiharjoituksen sekä tur-
nausten ja muiden tapahtumien lisäk-
si meillä on Aisti Play -liikuntakerho 
lapsille. Siellä näkövammaiset ja vam-
mattomat lapset voivat harrastaa yh-
dessä monipuolisesti liikuntaa. Tänä 
syksynä pienempien lasten kerho on 
ollut täynnä, mutta vanhempien las-
ten kerhossa on ollut vähän tilaa. Mo-
lemmissa on sekä näkeviä että näkö-
vammaisia lapsia, Honkanen jatkaa.

Honkanen itse näki vielä teini-iäs-
sä ennen kuin perinnöllinen sairaus 
vei näkökyvyn lähes tyystin. Hänellä 
on omakohtaista tuntumaa jalkapal-
lo- ja salibandyseuroista ja halu tuoda 
seurakulttuuria yhä vahvemmin myös 

Miika Honkanen valvoo Eemi Utriaisen ja Paavo Tulisalon heittotreeniä.

maalipallon pariin.
– Pohja ei ole maalipalloleireissä 

ja kokeilutapahtumissa, vaan viikoit-
taisessa tekemisessä ja arjen työssä. 
Seura luo väylän tulla lajiin mukaan ja 
valita sieltä sitten oma polkunsa. Osa 
menee harrastajatasolle ja osa etenee 
huipuiksi, mutta kaikki pitää pystyä ot-
tamaan mukaan, Honkanen sanoo.

Aisti Sportin harjoituksissa on mu-
kana sekä näkeviä että näkövammai-
sia, tyttöjä ja poikia, miehiä ja naisia 
laajahkolla ikähaitarilla reilusta kym-
menestä vuodesta yli kolmikymppi-
siin. Nuorimmat pelaajat ovat vuonna 
2018 Aisti Sportissa aloittaneet Paavo 
Tulisalo ja Eemi Utriainen.

– Vuosi sitten kesällä olin näkö-
vammaisten lasten leirillä, jossa pe-
lattiin maalipalloa ja Miika oli siel-
lä ohjaamassa. Hän ehdotti minulle, 
että kävisin kokeilemassa Aisti Spor-
tin treeneissä ja siitä lähtien olen käy-
nyt aikalailla joka viikko täällä, kertoo 
Eemi tiestään vantaalaisseuran toi-
minnan pariin.

– Olin jo monta vuotta osallistunut 
alaikäisenä maalipalloleireille, joita 
järjestetään Pajulahdessa ja Jyväsky-
lässä muutaman kerran vuodessa. Sit-
ten viime syksynä kuulin Eemiltä, että 
tällainen seura on olemassa. Olen käy-
nyt jokaisessa treenissä, mihin vain 
olen ehtinyt, sanoo Paavo, joka har-
rastaa myös sokkopingistä ja uintia.

Molempia poikia kiehtoo maalipal-
lossa sen sosiaalisuus. Joukkuepelejä 
ei näkövammaisille Suomessa ole juu-

ri muita tarjolla.
– Yleensä kaikki lajit, mitä näkevät 

kaverini koulussa pelaavat, ovat sellai-
sia, että minä en niissä pysy perässä. 
Jos koulussa pelataan vaikka pesäpal-
loa tai jotain muuta, jossa pallo tulee 
tosi kovaa päin, niin olen yleensä ihan 
takana, eikä minulle tule ikinä palloa. 
Maalipallo on laji, jossa kaverini ihmet-
televät, miten minä pysyn sen pallon 
perässä. Tämä on se laji, jossa minä 
pärjään, Eemi toteaa.

Aisti Sportilla on jo nyt monet laa-
dukkaan seuratoiminnan elementit 
olemassa ja inklusiivinen toimintamal-
li tuo soppaan vielä oman piristävän 
mausteensa. Seura haluaa kuitenkin 
kehittyä edelleen ja olla samalla kehit-
tämässä suomalaisen maalipallon laji-
kulttuuria. 

Loppuvuodesta 2019 Aisti Sport on 
ollut prosessissa, jossa se hakee en-
simmäisenä vammaisurheilun erityis-
seurana Tähtiseura-statusta. Tähtiseu-
ra on Olympiakomitean,  lajiliittojen ja 
aluejärjestöjen laatuohjelma, jossa ke-
hitetään laaja-alaisesti suomalaista 
seuratoimintaa.

– Tämä Tähtiseura-prosessi on ol-
lut meille myös hyvä mittari, kun arvi-
oidaan omaa toimintaa, eli missä mei-
dän pitäisi kehittyä ja mitä meidän 
pitäisi tarjota, jotta olisimme parem-
pia. Ja kun tehostetaan ja panostetaan 
laatuun, eli tehdään toiminnasta orga-
nisoidumpaa, niin se pitkällä aikavä-
lillä myös helpottaa toimintaa, Miika 
Honkanen uskoo..
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Teema

S
uomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n liitto-
valtuusto ja Suomen Paralympiakomitean syys-
kokous päättivät marraskuun lopulla lopullisesti 
kahden vammaisurheilujärjestön yhteen liittä-
misestä. Uusi, Suomen Paralympiakomitea -ni-

minen järjestö aloittaa toimintansa 1.1.2020.
Yhdistyminen tapahtuu siten, että VAU vaihtaa nimensä 

Suomen Paralympiakomiteaksi ja niin sanotun vanhan Pa-
ralympiakomitean työntekijät siirtyvät uuteen järjestöön 
vanhoina työntekijöinä. Alkuperäisen Paralympiakomitean 
toiminta lakkaa.

Koska uusi Suomen Paralympiakomitea perustetaan 
VAU:n pohjalle, VAU:n nykyiset jäsenet, eli 260 paikallista 
yhdistystä ja urheiluseuraa jatkavat jäseninä ilman erillistä 
liittymistä. Vanhan Paralympiakomitean jäsenistö, eli urhei-
lun lajiliitot voivat liittyä uuden järjestön jäseniksi.

Uudella järjestöllä on siis kahden eri tason jäseniä: paikal-
lisia yhdistyksiä ja urheiluseuroja sekä valtakunnallisia laji-
liittoja. Nyt myös muiden kuin paralympialajien lajiliitot voi-
vat liittyä Suomen Paralympiakomitean jäseniksi.

Paralympiakomitean pääsihteerinä aloittaa VAU:n nykyi-
nen toiminnanjohtaja Riikka Juntunen. Vanhan Paralym-
piakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski siirtyy Pajulahden 
valmennuskeskuksen johtoon.

Paralympiakomitean lajiryhmävastaavat Kimmo Musto-
nen ja Mika Vakkuri siirtyvät yhdistymisen myötä Olympiako-
mitean Huippu-urheiluyksikön työntekijöiksi. Huippu-urhei-
luyksikkö on jo muutaman vuoden vastannut suomalaisesta 
parahuippu-urheilusta. Paralympialaisiin ja Suomen para-
lympiajoukkueeseen liittyvissä asioissa Paralympiakomitea 
ja Huippu-urheiluyksikkö tekevät tiivistä yhteistyötä.

VAU:n nykyiset toiminnot jatkuvat uuden Suomen Para-
lympiakomitean alaisuudessa. Paralympiakomitea tulee 
siis mm. olemaan kymmenen vammaisurheilulajin lajiliitto, 
koordinoimaan kuntien erityisliikunnanohjaajien verkostoa 
sekä vastaamaan Special Olympics -toiminnasta, elinsiirron 
saaneiden liikunnasta, Soveltavan liikunnan apuvälinetoi-
minta SOLIAsta sekä vammaisurheilun ja soveltavan liikun-

VAU ja Paralympiakomitea 
yhdistyvät – Uusi Suomen 
Paralympiakomitea 
aloittaa 1.1.2020
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

nan koulutuskokonaisuudesta.
VAU:n ja Paralympiakomitean yhdistymisellä tavoitellaan en-

nen kaikkea leveämpiä hartioita vammaisten ja erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden urheilun ja liikunnan harrastamisen 
mahdollisuuksiin vaikuttamiseen. Uusi Suomen Paralympiako-
mitea pitää sisällään koko suomalaisen vammaisurheilun kir-
jon lukuun ottamatta kuulovammaisten henkilöiden urheilua. 
Siitä vastaa Suomen Kuurojen Urheiluliitto..

VAU:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen aloittaa uuden Suomen 
Paralympiakomitean pääsihteerinä vuoden 2020 alusta.
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Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

TEKSTI: SOILE HONKALA
KUVAT: MALIKE

N
eljävuotias, vaikeasti 
vammainen Nea Kär-
nä sai vastikään uuden 
Snow Comfort -kelkan, 
joka hankittiin Malik-

keen korttikampanjan avulla. Pitkä tyt-
tö oli kasvanut ulos vauvapulkastaan 
eikä isommissa pulkissa ollut tarvitta-
via tukia. Kelkan toivotaan mahdollis-
tavan Nean, äiti Jarna Papinniemen ja 
isä Jussi Kärnän talviulkoilua. Seuraa-
vaksi liikkuvainen perhe aikoo hankkia 
kortteja myymällä pystyasennon tuki 
Upseen, jonka avulla Nea voi kokeilla 

Jussi ja Nea Kärnä kokeilivat Pystyasen-
non tuki Upseeta Malikkeen kokeiluta-
pahtumassa. He aikovat hankkia sen 
korttikampanjan avulla seuraavaksi.

Info
Näin toimii 
Malikkeen 
korttikampanja
- Valitse korttikampanjan 
 valikoimasta väline, jonka haluat  
 hankkia ja ilmoittaudu mukaan.
- Saat postitse myyntisopimuksen.  
 Palauta se allekirjoitettuna.
- Saat välineen hankintaan 
 tarvittavan määrän kortteja 
 kahdeksan kortin nipuissa, joiden  
 hinta on kahdeksan euroa. Kun olet  
 myynyt kaikki kortit (myyntiaikaa  
 on 4 kk), tilitä summa Malikkeelle
- Maahantuoja toimittaa välineen   
 kotiisi.
- Kampanjan mahdollistavat 
 yhteistyökumppanit ja kampanjaa  
 tukevat lahjoittajat.

Lisätietoa: www.malike.fi 
-> Toiminta -> Korttikampanja

Toimintavälineitä 
kortteja myymällä

Snow Comfort -kelkka 
mahdollistaa vaikeas-
ti vammaisen lapsen 
talviulkoilua.

Kelkan avulla hän pääsee tekemään 
samoja asioita kuin mutkin lapset ja 
esimerkiksi kaupassakäynti helpottuu, 
kun kelkan avulla päästään yhdessä 
lähikauppaan. Erityislapsiperheessä 
pienet asiat ovat usein suuria.

miltä tuntuu katsoa maailmaa pysty-
asennosta käsin.

Jokaisella lapsella on oikeus harras-
tuksiin ja mielekkääseen vapaa-ajan 
tekemiseen. Tämä ei kuitenkaan ole it-
sestäänselvyys monelle vaikeasti vam-
maiselle lapselle, sillä he tarvitsevat 
osallistuakseen toimintavälineitä, joi-
den hankkiminen on usein kallista. 

Malikkeen korttikampanja on jo vuo-
sia tarjonnut yhden tavan toimintavä-
lineiden hankintaan. Kampanjan idea 
on myydä postikortteja halutun toi-
mintavälineen saamiseksi. Nean per-
he koki korttikampanjan helpoksi ja 
vaivattomaksi. Asia tuli ajankohtaisek-
si juuri Nean synttäreiden aikaan ja vie-
raiden mielestä osallistuminen Nean 
kelkan hankintaan kortteja ostamalla 
oli hieno lahjaidea. Ei mennyt kuin pie-
ni hetki, kun kaikki kortit oli myyty. 

Nea ja vanhemmat tykkäävät teh-
dä asioita yhdessä. He harrastavat 
mahdollisuuksien mukaan metsäs-
sä samoilua ja patikointia, mutta käy-
tännön toteutus on usein haastavaa.  
Liikkuminen ulkona ja varsinkin lumel-
la on vaikeaa ja raskasta liikuntavam-
maisen lapsen kanssa. Vanhemmil-
le on kuitenkin tärkeää tarjota Nealle 
samat mahdollisuudet, mitä muillakin 
lapsilla on sekä hauskuutta, leikkiä ja 
touhuamista arkeen.

Vaikeasti vammaiselle lapselle sovel-
tuva kelkka maksaa moninkertaises-
ti sen, mitä tavallinen pulkka maksaisi. 
Erityislapsiarki on muutenkin kallista, 
koska kaikki elämää helpottavat, pienet 
asiat vievät rahaa päivittäin ja harrastus-
mahdollisuudet jäävät itse kustannetta-
vaksi. Korttikampanja tarjoaa perheille 
helpon ja vaivattoman mahdollisuuden 
toimintavälineiden hankintaan. 

Nea ei ole vielä päässyt kokeilemaan 
uutta Snow Comfort -kelkkaansa, mut-
ta hän odottaa lunta jo innokkaasti. 
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

KUVA: ANNA TERVAHARTIALA

Lumitapahtumat ovat matalan kyn-
nyksen soveltavan alppihiihdon ja lu-
milautailun kokeilutapahtumia, joihin 
voivat osallistua niin lapset perhei-
neen kuin aikuislaskijatkin. Lumita-
pahtumissa vammaisilla ja erityistä 
tukea tarvitsevilla on mahdollisuus 
osallistua kelkka- tai pystylaskettelun 
tai lumilautailun opetukseen yhdessä 
oman avustajan kanssa.

VAU:n Nuori toimija -koulutus on suun-
nattu kaikille noin 13–20-vuotiaille urhei-
lusta ja liikunnasta kiinnostuneille vam-
maisille ja pitkäaikaissairaille nuorille.

Nuori toimija -koulutus järjestetään 
kahdessa lähijaksossa Lahden Liikun-
takeskus Pajulahdessa. Koulutuksessa 
nuoret saavat edellytykset toimia esimer-
kiksi ohjaajina, avustajina tai toimitsijoina 
liikuntaleireillä, urheiluseurassa tai kilpai-
lutapahtumissa. Lyhyesti ilmaistuna kou-
lutuksen käyneistä tulee Nutoja!

Vuoden 2020 Nuto-koulutuksen en-
simmäinen lähijakso järjestetään 17.–
19. huhtikuuta ja toinen jakso 18.–20. 
syyskuuta Liikuntakeskus Pajulahdes-

Haku Nuori toimija -koulutukseen on käynnissä
sa. Lähijaksojen välissä koulutukseen 
valitut tekevät yksilöllisen välitehtävän, 
jossa toimitaan esimerkiksi apuohjaa-
jana liikuntaleirillä tai urheiluseuran 
harjoituksissa.

Koulutuksen ohjaajina toimivat Tii-
na Siivonen sekä Antti ja Reet Rusi. 
Urheilijavieraana on mm. itsekin Nu-
to-koulutuksen käynyt ratakelauksen 
paralympiamitalisti Henry Manni. Nu-
tolla voi olla tarvittaessa mukana tuki-
henkilö/avustaja, joka toimii henkilö-
kohtaisena tukijana, kannustajana ja 
neuvonantajana koulutuksen aikana. 
Tukihenkilö voi osallistua koulutuksen 
lähijaksoille ilman kustannuksia. 

Lumitapahtumia alkuvuodesta Talmassa, 
Vuokatissa ja Ylläksellä

Etukäteen ilmoittautuneilla laskijoilla 
on mahdollisuus osallistua opetukseen. 
Paikkoja on rajoitetusti ja opetuksen hin-
ta on 20 euroa / laskija sisältäen välineet. 
Osallistuminen ei sisällä vakuutusta.

Lauantai 25.1. Talma, Sipoo
• Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
• Mukana Special Olympics 
 -alppihiihtäjät
• Lisätiedot: 
 jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi

Hinnat:
• 1. lähijakso, 85 euroa
• 2. lähijakso, 85 euroa.
Hinnat sisältävät täysihoidon, ohjel-
man, materiaalin ja 
opetuksen. Matkakustannukset osal-
listujat maksavat itse.

Haku Nuto-koulutukseen 15.3. 
mennessä sähköisellä lomakkeella: 
www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa ta-
pahtumia –> Koulutukset ja kurssit)

Lisätiedot: VAU, Tiina Siivonen, 
puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi ja 
Nina Peltonen, puh. 050 400 1532, 
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

Sunnuntai 2.2. Vuokatinrinteet, 
Vuokatti
• Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
• Lisätiedot: 
 hiihtokoulu@vuokatinrinteet.fi

Lauantai 7.3. Sport Resort Ylläs, 
Kolari
• Laskettelu- ja lumilautailutapahtuma
• Lisätiedot: 
 jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi

Lumitapahtumissa saa myös opastusta 
siihen, kuinka rinteessä voi laskea eri-
tyistä tukea tarvitsevan laskijan kanssa. 
Näin lumilajeista voi löytyä perheelle 
yhteinen harrastus! Laskettelun ope-
tuksesta vastaavat soveltavan alppi-
hiihdon ohjaajat ja opetuksessa hyö-
dynnetään soveltavan alppihiihdon ja 
lumilautailun välineistöä.

Lumitapahtumat järjestetään yh-
teistyössä Suomen Paralympiakomite-
an, Malikkeen, SOLIA:n, Sokeain lasten 
tuki ry:n, Suomen Hiihdonopettajat 
ry:n, laskettelukeskusten sekä paikal-
listen toimijoiden kesken.
Ilmoittautumiset Lumitapahtumiin 
sähköisellä lomakkeella osoitteessa 
www.vammaisurheilu.fi 
(1.1.2020 alkaen www.paralympia.fi)
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Svenska sidor

Då Mina Mojtahedi nyligen besökte 
Iran på arbetets vägnar kunde hon 
uppleva att en enskild person med 
funktionsnedsättning verkligen kan 
ha en stor betydelse i sin gemenskap.

– Bågskytten Zahra Nemati blev i 
London 2012 den första iranska kvin-
nan som har vunnit olympiskt eller pa-
ralympiskt guld. Hon har blivit ett verk-
ligt stort namn i Iran och hon nämndes 
många gånger under mitt besök. År 
2014 hade hon till och med ett anfö-
rande i FN, berättar Mojtahedi, som ar-
betar som koordinator för inklusion av 
personer med funktionsnedsättning 
för internationella förbundet för Röda 
Korset och Röda Halvmånen och Inter-
nationella Rödakorskommittén. Sitt ar-
bete utför hon i Geneve i Schweiz.

År 2016 blev Nemati en av 15 idrot-
tare som hade deltagit i både de olym-
piska och paralympiska spelen. Hon 
valdes till och med till fanbärare för det 
iranska laget vid öppningsceremonin i 
de olympiska spelen i Rio. En fin histo-
ria och Nematis exempel har säkert in-
spirerat många kvinnor med funktions-
nedsättning, särskilt i Mellanöstern.

– Jag tror verkligen att då kvinnor 

Den paralympiska rörelsen 
har mycket att tillföra 
människorättsdiskussionen

med funktionsnedsättning syns och 
framför allt själva utför saker och ting, 
är det det som effektivast ändrar män-
niskors attityder, säger Mojtahedi.

De paralympiska spelen i London 
2012 var på många sätt ett evene-
mang som öppnade ögonen fram-
för allt i det brittiska samhället, men 
också i den övriga världen. Britter-
na tog till sig de paralympiska spe-
len och verkningarna på attityderna 
i samhället har konkret ändrats. Fem 
år efter spelen i London hade antalet 
personer med funktionsnedsättning 
i arbetslivet, jämfört med tiden före 
spelen, stigit med en miljon till 3,85 
miljoner personer.

Man anser att redan de paralympis-
ka spelen i Barcelona 1992 var ett eve-
nemang som hade långtgående verk-
ningar på hela staden, då Kataloniens 
stolthet moderniserades till att vara 
en modellmetropol när det gäller till-
gänglighet. Är det kanske så att den 
Internationella olympiska kommittén, 
som har lidit imageförluster de senas-
te årtiondena på grund av korruption 
och försummelser i hållbar utveckling, 
nu behöver den paralympiska rörel-

sen som har en fläckfri image, mer än 
vad man kunnat tänka sig ännu i bör-
jan på årtusendet?

– För den paralympiska rörelsens 
del är det här nog en positiv utveck-
ling. Då man har börjat förstå och mär-
ka de värden och positiva verkningar 
på de omgivande samhällena som de 
paralympiska spelen medför har ock-
så medierna och samarbetsparterna 
börjat intresserat sig för dessa positi-
va värden, säger Mojtahedi.

Idrottens negativa aspekter, särskilt 
det att stortävlingar ges till länder som 
inte direkt blivit kända för att respek-
tera mänskliga rättigheter, har på den 
senaste tiden varit mycket på tapeten 
också i den finländska idrottsdiskussio-
nen. I den diskussionen är inte heller 
paraidrotten ett separat område. Och 
i den diskussionen finns inga lätta svar.

– De mänskliga rättigheterna är uni-
versella. Utgångspunkterna i min vär-
degrund är att man inte får bryta mot 
dem, säger Mojtahedi och fortsätter.

Men… Vad skulle det leda till om 
idrottsrörelsen själv skulle börja dra 
upp riktlinjer för vilka länder som en-
ligt människorättskriterier vore lämp-
liga att anordna stortävlingar?

– Vi kan inte neka Qatar och Kina att 
vara tävlingsarrangörer, medan Paris 
och Los Angeles är ok. Det leder till en 
delad värld, säger Mojtahedi.

– Om tävlingar ordnas endast i så 
kallad utvecklade länder i västvärlden, 
strider det starkt mot de olympiska 
och paralympiska rörelsernas värden, 
konstaterar Mojtahedi.

Att fundera på förhållandet mellan 
de mänskliga rättigheterna och idrot-
ten kommer i framtiden att bli vardag 
för Mina Mojtahedi eftersom hon vid 
årsskiftet återvänder från sina uppgif-
ter för Röda korset i Geneve i Schweiz 
till Finland där hon inleder sitt arbete 
på Förbundet för mänskliga rättighe-
ter inom projektet Ihmisoikeudet hal-
tuun urheilussa..
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Svenska sidor

Supercrip. Ordet har väl åtminstone ännu inte en svensk-
språkig motsvarighet. Inom paraidrotten är det fråga om 
hur idrottare behandlas i den offentliga diskussionen. De 
ställs på piedestalen som hjältar, som trots sina funktions-
nedsättningar eller tack vare sina funktionsnedsättningar 
klarar av otroliga idrottsprestationer.

Ett klassigt exempel på Supercrip är Oscar Pistorius, den 
sydafrikanske dubbelamputerade löparen med smeknam-
net Blade Runner, som med hjälp av sina elastiska löppro-
teser kunde springa 400 meter lika snabbt som världens 
bästa löpare utan funktionsnedsättning.

– Att man har lyft fram honom är i sig inte något fel. Föru-
tom då det återspeglas tillbaka på en så kallad vanlig per-

Snabbare, högre, starkare 
– men inte twill vilket pris 
som helst

son med funktionsnedsättning eller rent av på en paralym-
pisk idrottare. Om Oscar Pistorius kunde tävla med löpare 
utan funktionsnedsättningar, varför kan inte den här fin-
ländska idrottaren det? Supercrip -diskussionen gör en 
klar skillnad mellan dessa övermänskliga toppindivider och 
vanliga personer med funktionsnedsättning och ger på det 
viset en förvrängd bild av funktionsnedsättning, förklarar 
den tidigare paralympiska idrottaren och professorn David 
Howe vid Western University i Kanada.

Pistorius karriär som ansikte för paralympisk idrott fick ett 
tragiskt slut då han sköt sin sambo hemma i Pretoria våren 
2013. Den här händelsen beseglade Pistorius ställning som 
den genom tiderna mest kända gestalten inom paralympisk 
idrott, men den paralympiska rörelsen kom att behöva nya 
ansikten i stället för hans. Och sådana har man nog hittat.

– Det torde ha varit under de paralympiska spelen i Rio år 
2016, då den Internationella Paralympiska Kommittén IPC 
gjorde ett bildmontage med namnet ”Babes with Blades”, 
med förtjusande benamputerade damidrottare. Montaget 
visar att det här är det IPC vill lyfta fram inom paralympisk 
idrott, säger Howe och betonar att han inte har något emot 
amputerade elitidrottare, men att han hellre ser att man på 
piedestalen ställer hela den omfattande mångfalden inom 
paralympisk idrott.

– Jag anser att vi alla, inte endast den paralympiska rörel-
sen, måste fokusera på olikheter. Samhället bör öppet lyf-
ta fram och glädas över mänsklighetens mångfald. Vi är alla 
människor med fel och brister. Jag förmår göra något, som 
du inte förmår, medan du igen förmår göra något, som jag 
inte förmår, säger Howe.

– Men det här budskapet säljer inte. Därför måste IPC 
också i framtiden sälja sin rörelse med övermänskliga id-
rottare och det inbringar pengar, fortsätter han.

– IPC och Internationella olympiska kommittén (IOK) har 
slutit ett samarbetsavtal som för närvarande gäller till och 
med år 2032. Enligt avtalet ansvarar IOK för marknadsfö-
rings- och medierättigheterna både för de olympiska och pa-
ralympiska spelen och betalar för dessa rättigheter till IPC. I 
verkligheten är det IOK som har makten, klargör Howe.

I och med det här är de paralympiska spelens stora buds-
kap detsamma som de olympiska spelens: ”Snabbare, 
högre, starkare”. Att fokusera på olikhet kombinerat med 
tematiken ”Vem är bäst” passar dåligt.

– Budskapet bör vara ”Snabbare än, högre än, starkare än 
vad jag förmådde tidigare”. Idrotten ska vara mer en tävlan 
att utveckla sig själv än en tävlan om vem som absolut är 
bäst med vilka medel som helst, konstaterar Howe..
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KUVA: LAURI JAAKKOLA

Suomi voitti hope-
aa lokakuussa Pajulahdes-

sa pelatussa näkövammaisten 
shakin Pohjoismaiden mesta-

ruuskilpailuissa. Kyseessä oli PM-
kisojen 50-vuotisjuhlaturnaus. 
Kuvan Ari Tonteri on osallistu-

nut turnaukseen joka kerta 
vuodesta 1977 alkaen.
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee

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

00380 Helsinki
www.vammaisurheilu.fi

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

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

HALLINTO, TALOUS JA JÄRJESTÖTOIMINTA

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

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

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

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

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

TUTKIMUS JA KEHITYS

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

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

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

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

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

LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA

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

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

ALUEELLISET YHTEYSHENKILÖT

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

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

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

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

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

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

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU

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

BILJARDI
KEHITYSVAMMAISTEN  
BILJARDIN SM-KISAT
Kehitysvammaisten biljardin SM-kisat järjestetään tiistaina 
4. helmikuuta 2020 Helsingissä, Ritz-Biljardissa 
(Eteläinen Hesperiankatu 22). Lajina on 8-pallo.
Sarjat: naiset (max. 16 osallistujaa) ja miehet 
(max. 48 osallistujaa).
Osallistumismaksu: 7 euroa.
Ilmoittautumiset 10.1.2020 mennessä: 
pekka.leisti@gmail.com

 
BOCCIA

IX LAPPI-BOCCIA (PARI)
Lapin Eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimen IX Lappi-
Boccia -parikilpailun lauantaina 4. tammikuuta 2020 klo 9.00 
alkaen Raumalla, Lapin liikuntahallilla (Kirkkotie 6).
Sarjat: naiset ja yleinen.
Osanottomaksu 18 €/pari, maksetaan Lapin Eläkkeensaajien 
boccia tilille FI8552140020013182 .
Ilmoittautumiset 30.12.2019 mennessä: Marko Ylikleemola, 
Koivulankatu 16, 26200 RAUMA tai sähköpostilla 
markoyk@gmail.com
Lisätiedot: Marko Ylikleemola, puh 045 126 5974
Kilpailupaikalla puffetti ja arpajaiset.
Omat pallot mukaan.

II LUVIA-BOCCIA
Eurajoen Eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimet 
II Luvia-Boccia -parikilpailut lauantaina 25. tammikuuta 2020 
klo 9.00 alkaen Luvian yhtenäiskoulun liikuntasalissa 
(Luvian kirkkotie 18).
Sarjat: Naiset ja yleinen.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan Eurajoen 
Eläkkeensaajien bocciajaoston tilille FI86 4450 0010 0733 74 
tai kilpailupaikalla.
Ilmoittautumiset 23.1. mennessä: Raimo Järvi, 
puh. 0400 816509, raimo.jarvi@eurajokinetti.fi
Kilpailupaikalla makkaraa, voileipää, pullaa, kahvia ja  
arpajaiset.
Omat pallot ja mittatikut mukaan.

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

BOCCIAN III ENERGIA-KILPAILUT
Avoimet pariboccian III Energia-kilpailut järjestetään 
lauantaina 16. toukokuuta 2020 klo 9.00 alkaen 
Harjavallassa, Vinnarin koulun kentällä (Annalankatu 8). 

Osanoton varmistus kisapaikalla klo 8.30.
Sarjat: naiset ja yleinen parikilpailuna, luokat 2–3 henkilökoh-
taisena kilpailuna. Hyvityspisteet käytössä luokissa 2–3.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, 10 euroa/hlö, 
maksetaan 8.5. mennessä tilille Jokilaakson Liikkujat ry 
FI22 5037 0520 0980 50. Maksun yhteydessä mainittava, mitä 
yhdistystä maksut koskevat. Kisapaikalla maksettaesssa 
25 euroa/par, 15 euroa hlö.
Ilmoittautumiset 8.5. mennessä: 
jokilaaksonliikkujat@gmail.com tai puh. 040 823 8871/Simo 
tai 050 573 9301/Seija.
Omat mittakepit ja pallot mukaan. Kisapaikalla saatavissa 
ruokaa, kahvia, teetä, mehua, voileipiä, sämpylöitä, pullaa ja 
makkaraa. Arvontaa.

ULKOBOCCIAN PARIKILPAILU
Ulkoboccian parikilpailu järjestetään keskiviikkona 
10. kesäkuuta 2020 klo 8.30 alkaen Hyvinkäällä, 
Pihkalan pesäpallostadionilla (Urheilukatu 19).
Sarja: yleinen
Osanottomaksu: 25 euroa/joukkue, maksu Hyvinkään 
Eläkkeensaajat ry:n tilille FI39 1029 3000 2044 78 ja
viitenumero 4488.
Ilmoittautuminen 1.5. mennessä kirjallisesti: Mauri Oksa, 
Sahanmäenkatu 8 A 2, 05800 Hyvinkää. Osallistujien nimet ja 
joukkueen nimi tulee näkyä ilmoituksessa.
Lisätiedot: Mauri Oksa, puh. 0400 162 962.
Tuomaristo: Kilpailun johtajana on Mauri Oksa/Hyvinkään 
EKS ja ylituomarina Mauno Nummila.
Huom! Kilpailun voittajalle kiertopalkinto sekä parhaille 
henkilökohtaiset palkinnot.
Järjestäjät: Hyvinkään Eläkkeensaajat, Hyvinkään Invalidit, 
Tahkon Veteraanit.
Pelipalloja mukaan. Kilpailupaikalla on tarjolla makkaraa, 
kahvia, virvokkeita ja purtavaa.

BOCCIAN SATAKUNNAN OSUUSPANKKI  
-KILPAILUT
Avoimet boccian Satakunnan Osuuspankki -kilpailut järjeste-
tään lauantaina 27. kesäkuuta 2020 klo 9.00 alkaen 
Harjavallassa, Vinnarin koulun kentällä (Annalankatu 8). 
Osanoton varmistus kisapaikalla klo 8.30.
Sarjat: parikilpailuna naiset, yleinen ja luokat 2–3/vajaakuntoi-
set (jos alle 5 paria ilmoittautuu, pelataan henkilökohtaisena). 
Hyvityspisteet käytössä kaikissa sarjoissa. Max. 4 pistettä/pari.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan 21.6. men-
nessä tilille Jokilaakson Liikkujat ry. FI22 5037 0520 0980 50. 
Maksun yhteydessä mainittava, mitä yhdistystä maksut kos-
kevat. Paikan päällä maksettuna 25 euroa/pari.
Ilmoittautumiset 21.6. mennessä: 
jokilaaksonliikkujat@gmail.com, tai puh. 040 823 8871/Simo 
tai 050 573 9301/Seija
Omat mittakepit ja pallot mukaan.
Kisapaikalla saatavissa ruokaa, kahvia, teetä, mehua, 
voileipiä, sämpylöitä, pullaa ja makkaraa. Arvontaa.

HARJAVALTA-BOCCIA (PARI)
Jokilaakson Liikkujat järjestää avoimet Harjavalta-Boccia 
-parikilpailut lauantaina 15. elokuuta 2020 klo 9.00 alkaen 
Harjavallassa, Vinnarin koulun kentällä (Annalankatu 8). 
Osanoton varmistus kisapaikalla klo 8.30.
Sarjat: naiset, yleinen, luokat 2–3/vajaakuntoiset (jos alle 5 
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pari ilmoittautuu, kilpaillaan henkilökohtaisena). Hyvityspis-
teet ovat käytössä kaikissa sarjoissa, max. 4 pist./pari.
Osallistumismaksu 18 euroa/pari, maksetaan 8.8. mennes-
sä tilille Jokilaakson Liikkujat ry. FI22 5037 0520 0980 50. 
Mainittava, mitä yhdistystä maksut koskevat. Kisapaikalla 
maksettaessa 25 euroa/pari.
Ilmoittautumiset 8.8. mennessä: 
jokilaaksonliikkujat@gmail.com tai puh. 040 823 8871/Simo 
tai 050 573 9301/Seija.
Omat pallot ja mittatikut mukaan. Kisapaikalla saatavissa 
ruokaa, kahvia, teetä, mehua, voileipiä, sämpylöitä, pullaa ja 
makkaraa. Arvontaa.

HIIHTO

PARA HIIHTO CUP 2019–2020,  
OSAKILPAILUT 2–4
Para Hiihto Cup on maastohiihdon kilpailusarja para- eli vam-
maishiihtäjille. Kaudella 2019–2020 sarjassa on neljä osakil-
pailua (la 7.12. Rovaniemi, su 29.12. Imatra, la 11.1. Jyväskylä 
ja su 9.2. Kangasala), joista viimeisen päätteeksi jaetaan para-
hiihdon SM-mitalit. Para Hiihto Cupin kisat järjestetään kan-
sallisten hiihtokilpailujen yhteydessä.
Para Hiihto Cupin toinen osakilpailu järjestetään sunnuntaina 
29. joulukuuta 2019 Imatralla Imatran Urheilijoiden järjestä-
mien uudenvuoden hiihtojen yhteydessä. Kolmas osakilpailu 
järjestetään lauantaina 11. tammikuuta 2020 Jyväskylässä Ski 
Jyväskylän nuorten SM-esikisojen yhteydessä. Neljäs ja viimei-
nen osakilpailu järjestetään sunnuntaina 9. helmikuuta 2020 
Kangasalla Kangasalan Kisan järjestämän KristaCupin osakil-
pailun yhteydessä.
Sarjat: Miehet, Naiset, M20, N20, M50 ja N50
Huom! Kilpailukutsuissa ei ole lueteltuna kaikkia mahdollisia 
luokkia (esim. elinsiirron saaneet, kuulovammaiset), mutta luok-
ka otetaan mukaan, jos ilmoittautuneita tulee. Ilmoita siis hyvis-
sä ajoin ennen kilpailua, jos oma vammaluokka/sarja puuttuu.
Ilmoittautumiset: Hiihtäjä ilmoittautuu oman hiihtoseuran-
sa kisailmoittautumisista vastaavalle henkilölle, joka ilmoittaa 
hiihtäjät Kilmo-järjestelmän kautta kilpailuun. Huom! Hiihtä-
jän tulee olla Suomen Hiihtoliiton jäsenseuran jäsen ja hänel-
lä tulee olla voimassa oleva Skipassi tai lisenssi. Skipassilla saa 
hiihtää kaikissa Para Hiihto Cup -kisoissa iästä riippumatta.
Lisätiedot Para Hiihto Cupista: VAU, Nina Peltonen, 
puh. 050 400 1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

KEILAILU

KEILACUP 2019–2020,  
5. OSAKILPAILU
Näkö-, kehitys- ja liikuntavammaisille sekä elinsiirron saaneil-
le ja dialyysissä oleville keilaajille suunnatun kansallisen Keil-
acupin kauden 2019–2020 viides osakilpailu järjestetään 17.–18. 
tammikuuta 2020 Espoossa, Tapiolan keilahallissa (Kauppamie-
hentie 6, 02100 Espoo). Kilpailuerät perjantaina 17.1. klo 12.00 
sekä lauantaina 18.1. klo 9.30 ja klo 12.30.
Palkintojen jako välittömästi viimeisen erän jälkeen. Kaikkien 
luokkien kolme parasta palkitaan pokaalein. Kilpailussa nou-
datetaan kauden 2019–2020 sääntöjä. Erien välissä tehdään 
ratahoito.

Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E
Kilpailumaksu: 25 euroa/kilpailija, maksetaan 2.1.2020 men-
nessä Kaatolupa Oy:n tilille FI4611123000382645 viitenumero 
123 tai pyydettäessä laskutetaan yhdistykseltä. Laskutusosoi-
te ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset 3.1.2020 mennessä: info@kaatolupa.fi. 
Ilmoittautumisesta on selvittävä yhdistys, osallistujan nimi, 
kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Jälki-ilmoit-
tautumiset eivät ole mahdollisia.
Lisätiedot: Jaana Puhakka, puh. 0400 618 959.
Ruokailumahdollisuus keilahallilla: Perjantaina 17.1. on 
normaali buffetlounas vaihtuvan lounaslistan mukaises-
ti. Lounaspöydän hinta on 10,40€/henkilö. Lauantaina 18.1. 
keilahallilla lounas sisältäen myöhemmin ilmoitettavan läm-
pimän ruuan, runsaan salaattipöydän, leivät, levitteen sekä 
jälkiruoan (gluteeniton ja laktoositon) hintaan 13,50€/hlö. 
Ruokailijoiden määrä tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Ruokailun voi maksaa etukäteen tai paikan päällä.

KEILACUP 2019–2020,  
6. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2019–2020 kuudes osakilpailu järjestetään 
8.–9. helmikuuta 2020 Jyväskylän keilahallissa (Pupuhuhdan-
tie 4,40340 Jyväskylä). Lauantaina 8.2. heitetään yksi kilpailu-
erä klo 12.00. Sunnuntaina 9.2. heitetään kolme erää 10.00, 
12.30 ja 15.00. Hoito tehdään kahden erän jälkeen. 
Kilpailussa noudatetaan kauden 2019–2020 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E
Osallistumismaksu: 26 euroa/kilpailija, maksetaan 
yhdistyksittäin 29.1. mennessä Silver Bowl Oy:n 
tilille FI07 1838 3000 0308 74.
Ilmoittautumiset 29.1. mennessä: info@jyvaskylankeilahal-
li.fi. Ilmoittautumisesta on selvittävä osallistujan nimi, kilpailu-
luokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Jälki-ilmoittautumiset 
eivät ole mahdollisia.
Lisätiedot: Jyväskylän keilahalli, puh. 040 582 8115

SALIBANDY

ERITYISRYHMIEN SALIBANDYN SM-TURNAUS
SB Welhot järjestää salibandyn erityisryhmien SM-turnauksen 
lauantaina 29. helmikuuta 2020 klo 10.00 alkaen Kuopiossa, 
Martti Ahtisaaren koululla (Lehtoniementie 103).
Sarjat: Kilpa-, harrastaja-, haaste- ja softsarjat
Osallistumismaksu: 100 euroa/joukkue
Ilmoittautumiset 31.12.2019 mennessä ja 
lisätiedot: Welhot, joukkueenjohtaja Jaakko Juntunen, 
puh. 044 500 6127, jaskaj@dnainternet.net
Paikalla mahdollisuus ruokailuun, 10 euroa/pelaaja, 
ja kioski toimii.

SULKAPALLO

VAMMAISSULKAPALLON SULKISCUP 2019–2020, 
III OSAKILPAILU
Vammaissulkapallon kansallisen SULKISCUP-kilpailusarjan 
kauden 2019–2020 kolmas osakilpailu järjestetään 
18.–19. tammikuuta 2020 Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä 
(Kelankaari 4, 38700 Kankaanpää). Lauantaina 18.1. pelataan 
klo 10.00–20.00 ja sunnuntaina 19.1. klo 9.00–15.00.
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Peliluokat
 • Pystypelaajien luokka: kaksinpeli, nelinpeli ja sekanelinpeli
 • Pyörätuoliluokka: kaksinpeli, nelinpeli ja sekanelinpeli
Pyörätuoliluokan kaksinpelit A- ja B/C-sarjoissa. 
Mikäli luokkiin ilmoittautuu vähemmän kuin neljä pelaajaa, 
luokkia voidaan yhdistää.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja sisältäen sekä 
kaksin- että nelinpelit.
Majoitus: Kuntoutuskeskuksessa on yhteismajoituskiintiö 
viitteellä ”VaSuPa” (voimassa 8.1.2020 asti). Hinta VaSuPan 
jäseniltä 1hh 58€/yö, hinnat sisältävät aamiaisen sekä sauna- 
ja allasosaston käytön. Hinta ei-jäsenelle on 1hh 80€/yö tai 
2hh 94€/yö. Majoitusmaksu VaSuPan tilille, mutta majoitus-
varaus respaan.
Majoitusvaraukset ja lisätiedot: Kuntoutuskeskus 
Kankaanpää, Kelankaari 4, 38700 Kankaanpää, 
puh. 02 57 333, respa@kuntke.fi
Ilmoittautuminen ja maksut: Majoitus- ja osallistumismak-
sut VammaisSulkaPallo ry:n tilille FI52 8307 8710 0034 64. 
Maksuun viestiksi ”SULKISCUP III / Pelaajan nimi”. Ilmoittautu-
minen kisaan viimeistään keskiviikkona 8.1.2020. Ilmoittautu-
minen osoitteessa 
www.vammaissulkapallo.fi/sulkiscup/sulkiscup-ilmoittautuminen/ 
tai vammaissulkapallo@vammaissulkapallo.fi tai 050 370 8451.

VAMMAISSULKAPALLON SULKISCUP 2019–2020, 
IV OSAKILPAILU
Vammaissulkapallon kansallisen SULKISCUP-kilpailusarjan 
kauden 2019–2020 neljäs osakilpailu järjestetään 
14.–15. maaliskuuta 2020 Lohjalla, Kisakallion urheiluopis-
tolla (Kaarina Karin tie 4, 08360 Lohja). Lauantaina 14.3. pela-
taan klo 10.00–18.00 ja sunnuntaina 15.3. klo 9.00–15.00.
Peliluokat
Pystypelaajien luokka: kaksinpeli, nelinpeli ja sekanelinpeli
Pyörätuoliluokka: kaksinpeli, nelinpeli ja sekanelinpeli
Pyörätuoliluokkien kaksinpelit A- ja B/C-sarjoissa.
Mikäli luokkiin ilmoittautuu vähemmän kuin neljä pelaajaa, 
luokkia voidaan yhdistää.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja sisältäen sekä 
kaksin- että nelinpelit.
Majoitus: Kisakallion hotellimajoitus täyshoidolla: La–Su 2hh 
77 euroa/hlö tai 1hh 97 euroa/hlö, sis. 1x päivällinen, 1x aa-
miainen, 1x lounas. Pe–Su 2hh 146 euroa/hlö, sis. 2x aamiai-
nen, 2x lounas, 2xpäivällinen.
Majoitusvaraukset ja -maksut VaSuPan tilille, kyseessä on yh-
teislaskutus. Lisätietoja majoituksesta, puh. 019 31 511 tai 
asiakaspalvelu@kisakallio.fi
Ilmoittautuminen 1.3. mennessä: 
www.vammaissulkapallo.fi/sulkiscup/sulkiscup-ilmoittautuminen 
tai vammaissulkapallo@vammaissulkapallo.fi tai 
puh. 050 370 8451.

Majoitus- ja osallistumismaksut VammaisSulkaPallo ry:n 
tilille FI52 8307 8710 0034 64. Maksuun viestiksi 
”SULKISCUP IV / Pelaajan nimi”.

YLEISURHEILU

PARAYLEISURHEILUN SM-HALLIKILPAILUT
Lahden Ahkera järjestää parayleisurheilun avoimet SM-halli-
kilpailut liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron 
saaneille urheilijoille sunnuntaina 19. tammikuuta 2020 
klo 12.00–16.00 Lahden Nastolassa, Pajulahti-hallissa 
(Pajulahdentie 167). SM-kilpailut järjestetään vammaisurhei-
lun kansainvälisen Pajulahti Games -kilpailutapahtuman 
yhteydessä.
Kilpailuluokat ja -sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammais-
ten luokat: M/N, M/N19, M/N50 sekä elinsiirtourheilijoiden 
luokat: M/N19, M/N20–39, M/N40–49, M/N50–59, M/N 60. 
Lajit: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m kävely, pituus-
hyppy, korkeushyppy, kuulantyöntö, keihäänheitto, keilanheitto
Tarkempi aikataulu on nähtävissä ilmoittautumisajan päätyt-
tyä osoitteessa www.lahdenahkera.fi/seura/kilpailukalenteri/
vau-hallikisat ja tiedusteltavissa Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU:sta: lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi, 
puh. 045 136 8695.
Osallistumismaksu 15 euroa/laji, maksetaan 8.1. mennessä 
Lahden Ahkeran tilille: FI69 5610 0720 0197 86. Tiedoksi kilpai-
lijan nimi ja PARA YU SM 2020. Jälki-ilmoittautumismaksu on 
30 euroa/laji ja se maksetaan 16.1. mennessä samalle tilille.
Ilmoittautumiset 8.1. mennessä sähköisellä ilmoittautumis-
lomakkeella osoitteessa www.pajulahtigames.fi tai tilaamalla 
ilmoittautumislomakkeen VAU:sta 
(lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi, puh. 045 136 8695) ja lä-
hettämällä se osoitteeseen Lahden Ahkera ry Urheilukeskus, 
15110 Lahti. Huom! Jälki-ilmoittautuminen mahdollista 16.1. 
mennessä sähköpostitse osoitteeseen pvainio88@gmail.com
Lisätiedot: Lahden Ahkera, puh. 044 036 0300 ja 
toimisto@lahdenahkera.fi sekä VAU, Tuomas Törrönen, 
puh. 050 408 6152, tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi
Osallistumisoikeus: luokitellut liikunta- ja näkövammaiset 
urheilijat (luokitus kansallisten/kansainvälisten luokitusten 
mukaan), kehitysvammaiset (oma luokkansa down-urheilijoil-
le sekä muille kehitysvammaisille urheilijoille) sekä elinsiirron 
saaneet tai dialyysissä olevat urheilijat. Avoimeen luokkaan 
voivat osallistua luokittelemattomat liikuntavammaiset (pys-
ty- ja tuoliluokka) ja näkövammaiset urheilijat. Luokkia voi-
daan yhdistää, jos osallistujia on vähemmän kuin kolme. Ur-
heilijalta ei vaadita yleisurheilulisenssiä, mutta urheilijan on 
edustettava joko SUL:n tai VAU:n jäsenseuraa tai -yhdistystä.
Majoituksen varaus Pajulahdesta: myyntisihteeri 
Sari Eloranta, puh. 044 7755 204, sari.eloranta@pajulahti.com.

KOULUTUKSET

LIIKUNTAVASTAAVAKOULUTUKSET

Liikuntavastaavakoulutus järjestetään vuonna 2020 kahdessa 
kaupungissa – Kuopiossa 14.3. ja Turussa 21.3. Koulutuksessa 
on tarjolla tietoa ajankohtaisista aiheista. Päällimmäisenä VAU:n 
ja Paralympiakomitean yhdistyminen ja sen tuomat tuulet.
Koulutukset ovat kaikille VAU:n jäsenyhdistysten jäsenille 
maksuttomia (max. 2 osallistujaa per yhdistys/seura). Koulu-
tuspäivään sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas. VAU 

ei korvaa koulutuksesta aiheutuvia matka-/majoituskuluja. 
Mikäli ette ole ilmoittaneet yhdistyksenne liikuntavastaavan 
tietoja tai yhdistyksellänne ei ole nimettyä liikuntavastaavaa, 
voitte silti ilmoittaa koulutukseen maksimissaan kaksi henki-
löä. Tarkempi ohjelma ilmestyy nettisivuille tammikuun aika-
na. Tervetuloa!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.2.2020 mennessä Tiina Sii-
vonen, puh. 040 833 4869, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi. 
(1.1.2020 alkaen tiina.siivonen@paralympia.fi)
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KALENTERI 2019–2020 JOULU-MAALISKUU

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

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

LEIRIKUTSUT

Joulukuu
13.–14.12. Keilacup 2019–2020,  
4. osakilpailu (E, K, L, N) Järvenpää
13.–15.12. Lumilajien Special Olympics 
-valmennusleiri (K) Jyväskylä
14.12. Unified-koripallon IV divisioonan 
turnaus (K) Helsinki
14.12. Istumalentopallon miesten  
Suomen Cup -turnaus (L) Kotka
15.12. Unified-koripallon II divisioonan 
turnaus (K) Vantaa
29.12. Para Hiihto Cup 2019–2020,  
2. osakilpailu (E, K, L, N) Imatra

Tammikuu
4.1. IX Lappi-Boccia (pari) (E, K, L, N) Rauma
11.1. Pyörätuolikoripallon SM-sarja  
2019–2020, 1. osaturnaus (L) Espoo
11.1. Para Hiihto Cup 2019–2020,  
3. osakilpailu (E, K, L, N) Jyväskylä
17.–18.1. Talvilajien Special Olympics 
National Games (K) Pajulahti
17.–18.1. Keilacup 2019–2020, 5. osakilpailu 
(E, K, L, N) Espoo
17.–19.1. Vammaisurheilun kansainvälinen 
Pajulahti Games -kilpailutapahtuma  
(E, K, L, N) Pajulahti
18.–19.1. Vammaissulkapallon SULKISCUP 
2019–2020, III osakilpailu (L) Kankaanpää
18.–19.1. Sähköpyörätuolisalibandyn  
SM- ja Finlandia-sarja 2019–2020,  
2. osaturnaus (L) Tampere 
19.1. Parayleisurheilun SM-hallikilpailut  
(E, K, L, N) Pajulahti
25.1. II Luvia-Boccia (E, K, L, N) Eurajoki
25.1. Sähköpyörätuolijalkapallon SM-sarja 
2019–2020, 3. osaturnaus (L) Helsinki
25.1. Lumitapahtuma (E, K, L, N) Talma, 
Sipoo
25.–26.1. Maalipallon SM-sarja ja 
1-divisioona 2019–2020, 3. osaturnaus (N) 
Espoo/Helsinki

26.1. Pyörätuolikoripallon SM-sarja  
2019–2020, 2. osaturnaus (L) Espoo
28.1.–5.2. Special Olympics 
-talvimaailmankisojen esikisat (K)  
Åre/Östersund, Ruotsi
31.1.–2.2. Iloliikuttaja-
vertaisohjaajakoulutuksen starttikurssi 
(E, K, L, N) Pajulahti
31.1.–2.2. Nuorten maalipalloleiri (N) 
Pajulahti

Helmikuu
1.2. Unified-koripallon IV divisioonan 
turnaus (K) Nokia
2.2. Lumitapahtuma (E, K, L, N) Vuokatti
4.2. Kehitysvammaisten biljardin SM-kisat 
(K) Helsinki
8.–9.2. Keilacup 2019–2020, 6. osakilpailu 
(E, K, L, N) Jyväskylä
9.2. Para Hiihto Cup 2019–2020,  
4. osakilpailu (E, K, L, N) Kangasala
15.–16.2. Pyörätuolirugbyn avoin SM-sarja 
2019–2020, 2. osaturnaus (L) Helsinki
20.–24.2. Sähköpyörätuolisalibandyn ICPH 
Euro Stars -turnaus (L) Lignano-Sabbiadoro, 
Italia
21.–23.2. Maalipallon Super European 
Goalball League 2019–2020, pohjoisen 
divisioonan 2. osaturnaus (N)  
Malmö, Ruotsi
29.2. Pyörätuolikoripallon SM-sarja  
2019–2020, 3. osaturnaus (L) Nokia
29.2. Erityisryhmien salibandyn  
SM-turnaus (K, L) Kuopio

Maaliskuu
1.3. Unified-koripallon III divisioonan 
turnaus (K) Vantaa
6.–8.3. Lumilajien Special Olympics 
-valmennusleiri (K) Jyväskylä
7.3. Lumitapahtuma (E, K, L, N) Ylläs, Kolari
7.–8.3. Maalipallon SM-sarja ja  
1-divisioona 2019–2020, 4. osaturnaus (N) 
Vantaa
14.3. Jäsenyhdistysten 
liikuntavastaavakoulutus, Kuopio
14.–15.3. Vammaissulkapallon SULKISCUP 
2019–2020, IV osakilpailu (L) Kisakallio, 
Lohja
15.3. Unified-koripallon II divisioonan 
turnaus (K) Nokia
21.3. Keilacup 2019–2020, 7. osakilpailu 
ja keilailun SM-joukkuekilpailu (E, K, L, N) 
Rovaniemi
21.3. Pyörätuolikoripallon SM-sarja  
2019–2020, 4. osaturnaus (L) Nokia
21.3. Lievestuoreen Kisan Bocciaturnaus 
(E, K, L, N) Lievestuore
21.3. Jäsenyhdistysten 
liikuntavastaavakoulutus, Turku
21.–22.3. Sähköpyörätuolisalibandyn  
SM- ja Finlandiasarja 2019–2020,  
3. osaturnaus (L) Vaasa
28.–29.3. Unified-koripallon kaikkien 
divisioonien lopputurnaus (K)  
Kisakallio, Lohja

LUMILAJIEN SPECIAL OLYMPICS  
-VALMENNUSLEIRI

Kehitysvammaisten Special Olympics -hiihdon, -alppihiihdon, 
-lumilautailun ja -lumikenkäilyn valmennusleiri järjestetään 
6.–8. maaliskuuta 2020 Jyväskylän Laajavuoressa. Leiri on 
avoin kaikille kehitysvammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 
13 v). Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmennukseen. 
Leirillä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, 
tarvittaessa mukana voi olla oma avustaja.
Hinta: lumikenkäily ja hiihto 150 euroa (sis. majoitus, ruokailut, 
kylpylä la, hohtokeilaus la, ohjaus ja leirivakuutus), alppihiih-
to ja lumilautailu 180 euroa (sis. hissilippu)  + välinevuokraus, 
jos ei omia välineitä. Huoltajien/avustajien hinta sama kuin lei-
riläisellä. Majoitus ja ruokailut Outdoor Hostel Laajis, kylpylä ja 
hohtokeilaus Scandic Laajavuori. Leiri laskutetaan leirin jälkeen.

Ilmoittautumiset 7.2. mennessä osoitteessa www.vammais-
urheilu.fi (–> Selaa tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> 
Alppihiihto)
Lisätiedot: VAU, Elina Ahtiainen, 
elina.ahtiainen@vammaisurheilu.fi, p. 045 139 7373.

NUORTEN MAALIPALLOLEIRI
Suomen Paralympiakomitea järjestää nuorten maalipalloleirin 
31.1.–2.2.2020 Liikuntakeskus Pajulahdessa, Lahden Nastolassa.
Leiri on tarkoitettu noin 13–20-vuotiaille nuorille, jotka ovat kiin-
nostuneita liikunnasta ja erityisesti maalipallosta. Leirillä harjoi-
tellaan maalipallon lajitekniikoita, tehdään oheisharjoituksia ja 
pelataan osaavassa valmennuksessa.
Hinta: 100 euroa/hlö, sisältää täysihoidon ja majoituksen.
Ilmoittautumiset 17.1. mennessä: Päivi Tolppanen, 
paivitolppanen77@gmail.com, puh. 050 569 0297.


