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Avoin luonto
Luonnossa liikkumisesta nauttivalle Jenni Louhivedelle 

Seinäjoki on esteettömine luontoreitteineen
mitä mainioin kotikaupunki.
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Tervetuloa Special Olympics -valmennusleirille 
Liikuntakeskus Pajulahteen 5.–7.10.2018!

 Lajeina: salibandy, tennis, uinti, ratsastus, triathlon, rytminen 
voimistelu, taitoluistelu, golf, yleisurheilu, judo ja Unified-jalkapallo

Leiri on avoin kaikille kehitysvammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 13v). 
Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmennukseen.

Hinta: 125 euroa/hlö. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi

MUISTA MYÖS: Special Olympics -Unified-koripalloleiri 
17.–18.11.2018 Kisakallion Urheiluopistolla!

Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi
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Lehtitilaukset osoitteella Suomen Vammaisurheilu & -liikunta VAU ry/lehtitilaus
Valimotie 10, 4. krs., 00380 Helsinki tai toimisto@vammaisurheilu.fi

TILAUSKUPONKI
JÄSENHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta
 -lehti 20 euroa/vuosi

TILAUSHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta
 -lehti 30 euroa/vuosi

SÄHKÖINEN LEHTI - MAKSUTTA
 Sähköinen lehti sähköpostiin *)
 (pdf tai html)
 Daisy
 (äänite lukemisesteisille)

Haluan tilauksen 
alkavan numerosta

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen           en              kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi

Nimi

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti *)

Syntymävuosi

4/2017  I  Hinta 7,90 €  I  www.vammaisurheilu.fi

Uusi Tähti 

TALVIPARA-LYMPIALAISET9.–18.3.2018

Matti Suur-Hamari on ehtinyt muutamassa vuodessa 

voittaa paralumilautailussa kaiken paitsi paralympiakultaa. 

Ja sekin voi korjaantua maaliskuussa Etelä-Koreassa.

1/2018  I  Hinta 7,90 €  I  www.
vammaisurhei

lu.fi

Esikuva
Sosiaalisen median aikakaudella sinun ei tarvitse olla 

superjulkkis ollaksesi roolimalli. Tämän on Lotta Pukkila ja moni 

muu nuoren polven suomalainen elinsiirtourheilija sisäistänyt.

KOLME

MITALIA

PYEONG-

CHANGISTA

Teemasessioissa mm. toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen,  
digitalisaatio ja pelillistäminen, osallisuus, inkluusio  

sekä svenskspråkig specialmotion, på svenska – javisst!

Käytännön demoissa mm. luontoliikunta, rentoutus  
ja uutta draivia harjoitteluun.

Tutustu ohjelmaan osoitteessa www.lts.fi ja ilmoittaudu mukaan!
Ensimmäistä kertaa tarjolla myös livestriimi!

      Soveltavan
liikunnan päivät
IX 21.-22.8.2018    

Arcada, Helsinki
#SLP18   
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NRO 4  12.12.  Kuntoutus

KANNEN KUVA 
Jenni Louhivesi Seinäjoen esteettömällä 
luontoliikuntareitillä.
Kuva: Tuukka Kiviranta

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

Pääkirjoitus

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

Aikakauslehtien liiton jäsen

Paras kumppani 
ja pahin vihollinen
Kaikkien liikuntaa järjestävien yhdistysten ja urheiluseurojen tärkein ja paras kump-
pani on kunta. Vuoden 2018 alussa Suomessa on 311 kuntaa, joista jokainen on eri-
lainen. Pääkaupunkiseudun kunnissa asuu yhteensä yli 1,1 miljoonaa suomalaista, 
kun taas Suomen pienimmässä kunnassa Luhangalla asukasluku on hieman yli 700. 
Voiko kukaan kuvitella, että palvelut ovat samanlaisia koko maassa?

Tässä lehdessä on esimerkkejä rohkeista kunnista, jotka ovat lähteneet kehittämään 
palvelujaan yksilöiden, kuntalaisten näkökulmasta sekä osaavista ihmisistä, jotka 
ymmärtävät yksilökeskeisyyden, yhteistyön ja moniammatillisuuden arvon. 

Yksilölähtöisyys edellyttää, että esimerkiksi liikuntatoimi ja sosiaali- ja terveystoi-
mi tekevät töitä yhdessä ja auttavat toisiaan onnistumaan tavoitteissaan. Yksikään 
työntekijä tai päättäjä ei voi toimia omassa siilossaan. Kokonaisuutta pitää myös joh-
taa uudella tavalla – vanhat toimintatavat ovat tulleet tiensä päähän jo kauan sitten. 
Muutoksien aika on viimeistään nyt. 

Keväällä 2018 VAU järjesti 14 paikkakunnalla vammaisurheilun ja -liikunnan tulevai-
suusillan ja jokaisessa illassa puhuttiin kuljetuspalveluista. Parhaimmillaan kuljetus-
palvelut mahdollistavat osallistumisen ja osallisuuden, pahimmillaan ne sulkevat 
ovet yhteiskuntaan. Uskallan väittää, että kunta, joka pystyy ratkomaan kuljetuspal-
veluiden haasteet, tulee säästämään sosiaali- ja terveysmenoissaan pitkän pennin. 

Kuljetuspalvelut ja esteettömät liikuntaolosuhteet ovat asioita, joihin kuntien vam-
maisneuvostot pystyvät omalta osaltaan vaikuttamaan. Vammaisneuvostot ovat vai-
kuttamisen paikkoja, joissa olevien henkilöiden tulee myös osata katsoa asioita yli 
siilojen, sektoreiden ja oman taustatahonsa. Yhteen hiileen puhaltava vammaisneu-
vosto on vahva paikallinen vaikuttaja, mahdollistaja. 

Keväällä 2018 Valtion liikuntaneuvosto julkaisi Teijo Pyykkösen ja Saku Rikalan teke-
män Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä -selvityksen, jossa 
oli kahdeksan kehittämissuositusta. Kaksi näistä, hallinnon ja järjestöjen yhteistyön 
lisääminen ja hallinnonalojen yhteistyön lisääminen, liittyvät suoraan tämän lehden 
teemoihin. Nämä heittävät haasteen myös VAU:n suuntaan. Yksi tärkeimmistä tehtä-
vistämme on vaikuttamistyö yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Vastuullamme on 
kuntien erityisliikunnan verkoston koordinointi. Tavoitteenamme on tehdä yhteis-
työtä niin, että hyötyjiä ovat niin yhdistykset, seurat kuin liikkujatkin.  

Otsikossa mainitsemani pahin vihollinen ei ole kunta tai valtio, vaan Minä. Kun muis-
tamme, että olemme Me – ja että pääsemme parhaaseen lopputulokseen yhdessä, 
olemme jo pitkällä. Yhteistyö ei ole aina helppoa, mutta se on ainoa mahdollisuus 
onnistumisiin. 

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA

P.S. Kiinnostaako verkostoituminen ja osaamisen lisääminen? Elokuussa kaikki 
erityisliikunnan kentän toimijat kokoontuvat yhteen Soveltavan liikunnan päivil-
le Helsinkiin. Nähdään siellä! 
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Teema

S
osiaali- ja terveydenhuollon 
uudistus ja maakuntahal-
lintoon siirtyminen tulevat 
toteutuessaan aiheutta-
maan nopealla aikataulul-

la osin vaikeasti ennakoitavissa olevia 
muutoksia suomalaiseen kuntakent-
tään. Jos sote-lait saadaan kesän aika-
na läpi eduskunnassa, ovat maakunta-
vaalit edessä joko loppuvuodesta 2018 
tai alkuvuodesta 2019. Vuonna 2019 
maakuntien olisi tarkoitus järjestäytyä 
ja vuonna 2020 sote-palvelut siirtyisi-
vät kuntien vastuulta maakuntien hal-
lintaan, mikä on melkoinen mullistus 
kunnan hallinnolle ja palvelujen toimi-
vuudelle.

Kuntaliiton nuoriso- ja liikunta-asi-
oista vastaavan erityisasiantuntijan 
työstä huhtikuun lopussa eläkkeel-
le jäänyt Kari Sjöholm sai työuransa 
loppuvaiheissa puhua paljon siitä, mi-
ten sote-uudistus tulee vaikuttamaan 
kuntien liikuntatoimeen. Suoranaises-
ti vaikutuksia ei paljoakaan ole, sillä lii-
kunta pysyy kuntien vastuulla aivan 
kuten ennenkin. Välillisiä vaikutuksia 
kuitenkin löytyy, eikä vähiten erityislii-
kunnan puolelta, jossa yhteys sosiaa-
li- ja terveydenhuoltoon on liikunnan 
palveluketjujen muodossa monessa 
kunnassa hyvin tiivis.

– Joissain kunnissahan erityisliikun-
nasta vastaava työntekijä voi jopa olla 
sosiaali- ja terveystoimen alaisuudes-
sa. Tällöin lähtökohtaisesti tämä työn-
tekijä siirtyy maakunnan alle muun 

Kainuussa on jo 
kokemusta 
sote-uudistuksen 
jälkeisestä ajasta
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: ANNU HEIKKISEN KOTIALBUMI, LAURI JAAKKOLA

sote-puolen mukana. Jos kunta kat-
soo tällaisessa tapauksessa järkeväk-
si, että tämä työntekijä jatkaisi kunnan 
alaisuudessa, niin hänet pitäisi ennen 
sote-uudistusta siirtää, Sjöholm pohti.

Kainuussa tämä pohdinta on teh-
ty jo vuosia ennen sote-uudistusta. 
Kajaanissa liikuntatoimi hajautettiin 
vuonna 2005 ja kaksi liikuntatoimen 
työntekijää siirtyi silloisen Kajaanin 
fysioterapian alaisuuteen. Vuonna 
2006 aloitettiin Kainuun maakunta 
-kuntayhtymäkokeilu, jossa kaik-
ki Kainuun sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut yhdistyivät. 
Kokeilun jälkeen, vuodesta 
2013 alkaen Kainuun kunnat 
Puolankaa lukuun ottamatta 
ovat kuuluneet Kainuun sosiaali- 
ja terveydenhuollon kuntayh-
tymään, eli Kainuun Soteen.

Kainuun Soten alaisuudessa 
työskentelee kaksi terveyslii-
kunnanohjaajaa, jotka järjestä-
vät asiakkaille yksilöllistä ja ryh-
mämuotoista liikuntaneuvontaa ja 
-ohjausta sekä monipuolisesti erilai-
sia pienryhmäkursseja. 

– Kuntosalikurssilla saattaa olla esi-
merkiksi vain 2–3 asiakasta. Pienryh-
mässä toimiessa asiakas pystytään 
huomioimaan yksilöllisemmin saira-
uksien ja toimintarajoitteiden osalta ja 

 Annu Heikkinen.
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lisäämään asiakkaan pystyvyyden tun-
netta omatoimiseen harjoitteluun ja 
liikkumiseen, kertoo toinen Kainuun 
Soten terveysliikunnanohjaajista, fy-
sioterapeutti Annu Heikkinen.

– Pienryhmätoiminta madaltaa kyn-
nystä osallistua ohjaukseen ja tiivis 
yhteistyö esimerkiksi fysioterapeut-
tien kanssa muodostaa katkeamat-
toman palveluketjun. Kursseille ja lii-
kuntaneuvontaan ohjautuu asiakkaita 
Kainuun Soten eri alojen henkilöstöl-
tä, kuten terveyskeskuslääkäreiltä, 
ravitsemusterapeuteilta, erikoissai-
raanhoidon fysioterapeuteilta jne. Toi-
mintaan voi hakeutua myös omatoi-
misesti, hän jatkaa.

Heikkisellä on hyvin tuntumaa 
sekä sote-puolen alaisuudessa 
tehtävästä terveysliikunnasta että 
Suomen mittakaavassa selväs-
ti tyypillisemmästä liikuntapal-
veluiden alaisesta erityisliikun-
nasta. Hän työskenteli aiemmin 
Kuopiossa erityisliikunnan pa-
rissa.

– Siellä olin vapaa-ajankes-
kuksen alaisuudessa. Vaikka 

oltiin samaa organisaatio-
ta, eivät ne asiakkaat oikein 
siirtyneet sieltä soten alta 
vapaa-ajankeskuksen puo-
lelle. Vapaa-ajankeskuksen 
tarjonta ei ehkä tuolloin 
vastannut kaikkein huono-
kuntoisimpien ja -jalkaisim-

pien tarpeita, toteaa Heik-

kinen, joka teki Kuopion kaupungille 
ylemmän ammattikorkeakoulutason 
opinnäytetyönkin liikuntapalveluket-
juista.

– Täällä Kainuun Soten alaisuudessa 
me ei tietysti liikutella mitään masso-
ja, mutta toisaalta asiakkaamme ovat 
juuri niitä, jotka eniten kaipaavat oh-
jausta. Jos saa yhdenkin ihmisen oh-
jattua omatoimisen liikkumisen pariin, 
niin se on jo iso asia, Heikkinen sanoo.

Toinen Kari Sjöholmin esiin nosta-
mista seikoista, jotka sote-uudistus 
tulee erityisliikunnan osalta todennä-
köisesti laittamaan uuteen uskoon, 
ovatkin juuri liikunnan palveluket-
jut fysioterapiasta ohjatun tai oma-
toimisen liikunnanharrastamisen pa-
riin. Kainuun Sote ohjaa asiakkaitaan 
enimmäkseen joko kolmannen sek-
torin järjestämän toiminnan tai oma-
toimisen liikunnan pariin. Kainuun 
maakuntakeskuksessa Kajaanissa ei 
kunnan omia erityisliikuntaryhmiä ole, 
mutta alueen pienemmistä kunnista 
(esim. Kuhmo, Sotkamo, Paltamo, Ris-
tijärvi) niitä löytyy. 

– Paikallinen erityisliikunnanohjaa-
ja on Kuhmossa ja Sotkamossa käynyt 
esittelemässä pienryhmille kunnan 
erityisliikuntatoimintaa ja ohjaajan 
kasvot ovat tulleet tutuksi asiakkaille. 
Se on madaltanut kynnystä osallistua 
erityisliikuntaryhmiin, Heikkinen ker-
too.

Heikkisen mukaan optimaalinen ti-
lanne onkin sellainen, jossa sote-puo-

Kari Sjöholm.  

lella työskentelevä fysioterapeutti ja 
liikuntatoimen erityisliikunnasta vas-
taava työntekijä toimisivat tiiviissä yh-
teistyössä. Tällainen yhteispeli saattaa 
sote-uudistuksen myötä joissain kun-
nissa hankaloitua, kun sote-puoli ja lii-
kuntatoimi eivät enää ole saman orga-
nisaation alaisuudessa.

Yksi huomionarvoinen seikka sote-
uudistuksessa liikuntaan liittyen on 
kuntien motivaatio pitää huolta asuk-
kaidensa terveydestä ja hyvinvoinnis-
ta, kun sote-kulut eivät enää kuormita 
kuntien taloutta. Sitä varten kunnille 
synnytetään valtion rahoittama kan-
nustin, hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen valtionosuuden lisäosa, eli 
tuttavallisemmin HYTE-kerroin.

HYTE-kertoimeen liittyy yhteensä 37 
erilaista indikaattoria ja niistä kymme-
nen liittyy liikuntaan. Liikuntaindikaat-
toreista mikään ei suoranaisesti nos-
ta esiin erityisliikuntaa, mutta toki se 
sisältyy esimerkiksi ”Kohdennetut liik-
kumisryhmät lapsille ja nuorille” -indi-
kaattoriin. 

Periaate HYTE-kertoimessa ja in-
dikaattoreissa on se, että mitä pa-
remmin kuntalaiset voivat ja mitä pa-
remmin kunta hyvinvoinnin pystyy 
turvaamaan, sitä enemmän rahaa tip-
puu. Alustavasti on kaavailtu, että jaet-
tava kannustinsumma kunnille olisi 
noin 57 miljoonaa euroa.

– Se on pieni raha kokonaisuuden 
osalta, mutta periaatteellisesti se on 
merkittävä, Kari Sjöholm toteaa..
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Lappeenrannassa 
innovoidaan uutta 
kuljetuspalveluihin
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

K
uljetuspalvelut on iso pullonkaula, mer-
kittävä rajoite vammaisten henkilöiden 
urheilun ja liikunnan harrastamiselle – 
tai yleensäkin vapaa-ajanviettomahdolli-
suuksille. 

Vammaispalveluasetuksen 6. pykälän mukaan 
kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammai-
selle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus 
suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liit-
tyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuun-
taista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja 
vapaa-ajan matkaa kuukaudessa.

Tuo 18 matkaa on minimi, mutta useimmissa kun-
nissa se on samalla myös maksimi, ellei vammainen 

Itse autoa ajamaan kykenevät vammaiset henkilöt 
saattavat tulevaisuudessa saada käyttöönsä 
leasing-auton sen sijaan, että käyttäisivät 
kuljetuspalveluihin kuuluvia taksimatkoja.

henkilö pysty toteennäyttämään, että tarve suurem-
malle määrälle matkoja on olemassa.

Taksimatkat ovat kunnalle kalliita, ja vaikeassa talo-
udellisessa tilanteessa niihin pyritään löytämään sääs-
töjä. Viime aikoina esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 
kuljetuspalvelujen kilpailutusaikeet taksiliikenteen va-
pautumisen seurauksena ovat saaneet vammaisilta 
henkilöiltä voimakasta kritiikkiä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) 
vammaispalvelut lähti Liikkumisen tuen pilotoin-
tiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa 
vuonna 2016. Kokeilussa on pyritty löytämään vaihto-
ehtoisia ja asiakaslähtöisempiä toteuttamistapoja kul-
jetuspalveluihin. Pilotissa kokeillaan mm. kilometrien, 
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Jyry Loukiainen ja hänen leasing-Fordinsa.

ei pelkästään matkojen lukumäärän, mukaan mää-
räytyvää rajausta kuljetuspalveluissa (niin sanottu ki-
lometrikukkaro). Kuljetuspalvelupäätöksiä on tehty 
myös niin, että myönnettyjä kuukausimatkoja on saa-
nut käyttää vapaamuotoisesti esim. kolmen kuukau-
den tai puolen vuoden aikana.

Yksi kehittämiskokeiluun mukaan otetuista keinois-
ta oli leasing-auto sellaiselle kuljetuspalvelujen käyt-
töön oikeutetulle vammaiselle henkilölle, joka pystyy 
itse ajamaan autoa ja tarvitsee sekä on oikeutettu kul-
jetuspalveluun monessa eri asiassa. Pilottihankkeen 
koekaniiniksi löytyi Etelä-Saimaan Invalidien puheen-
johtaja ja VAU:n hallituksen jäsen, lappeenrantalainen 
Jyry Loukiainen.

Loukiainen, joka on myös aktiivinen pyörätuolisul-
kapalloilija ja Soveltavan liikunnan apuvälinetoimin-
ta SOLIA:n vertaisohjaaja, luopui omasta autostaan ja 
mahdollisuudesta käyttää kuljetuspalveluita, ja sai ti-
lalle kunnan kustantaman leasing-auton. Loukiainen 
maksaa auton polttoaineet ja puhtaanapidon, mut-
ta muut kulut menevät leasing-sopimuksen piikkiin. 
Vuodessa on käytössä 30 000 ajokilometriä.

– Nyt on kaksi vuotta mennyt tätä pilottihanketta ja 
kaikki muut kokeillut tavat ovat tuoneet kunnalle lisää 
kustannuksia. Tämä leasing-auto on hieman laskuta-

vasta riippuen tuottanut omalta kohdaltani 25–35 000 
euroa säästöä kunnalle per vuosi, Loukiainen sanoo.

– Ja minulla täytyy perheellisenä olla vähän isomman 
kokoluokan auto. Jos olisi pienempi auto, voisivat vuo-
sittaiset säästöt olla vieläkin suuremmat, hän jatkaa.

Loukiaisen ei enää tarvitse odottaa taksia ja suunni-
tella matkustamista niin tarkkaan etukäteen. Leasing-
autolla voi myös huoletta ylittää kuntarajoja. Taksilla 
kulkiessa oli kunnan piikkiin lupa mennä kotikunnasta 
vain naapurikunnan puolelle.

Tällä hetkellä leasing-automahdollisuus on vain pie-
ni osa EKSOTE:n ja THL:n kokeilua, eikä sitä ole tois-
taiseksi tarjolla halukkaille laajemmalti edes Etelä-
Karjalan alueella, saati sitten muualla Suomessa. On 
kuitenkin mahdollista, että leasing-auto tulee yhdek-
si vaihtoehtoiseksi tavaksi vaikeavammaisten hen-
kilöiden kuljetuspalvelujen järjestämiseen uudessa 
vammaispalvelulaissa, mikäli se sinne hyväksytään. 
Leasing-auton käyttöön saamiseksi tultaneen asetta-
maan tiettyjä kriteereitä, koska tarve siihen tulee kat-
soa yksilöllisesti eikä sekään sovi kaikille. Realistinen 
aikataulu uuden vammaispalvelulain voimaantulolle 
on vuosi 2020.

– Tiedän jo pari kaveria, jotka odottavat innolla, että 
tämä menisi läpi, Loukiainen toteaa..
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H
eidi Torn, 26, on helsin-
kiläinen kansainvälisen 
tason sokkopingiksen 
pelaaja, joka työsken-
telee Espoon puolel-

la rekrytointiyrityksessä. Hän käyttää 
Helsingin kaupungin tarjoamia vaikea-
vammaisen henkilön kuljetuspalvelu-
ja sekä työ- että vapaa-ajanmatkoihin. 

Työmatkoihin kuljetuspalvelun tak-
simatkoja voi käyttää kaksi per päivä, 
eli töihin ja takaisin. Vapaa-ajanmat-
koja on käytettävissä 18 yhdensuun-
taista matkaa kuukaudessa. Toisin sa-
noen yhdeksän kertaa vaikkapa jonkin 
harrastuksen pariin ja takaisin. 

18 edestakaista matkaa on minimi, 

Helsingin kuljetuspalvelut 
eivät kiitosta kerää
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

joka kunnan on tarjottava. Jos vammai-
nen henkilö pystyy osoittamaan, että 
tarvitsee isomman määrän matkoja, 
hän voi niitä saada. Heidi Torn on aktii-
vinen nuori nainen, ja pelkästään sokko-
pingiksen pelaamiseen saisi kulumaan 
minimimäärän verran matkoja. Silti hän 
ei ole halunnut lisämatkoja hakea. 

Syynä on se, että Helsingin Matka-
palvelun järjestämät kuljetukset eivät 
toimi riittävän jouhevasti ja muitakin 
epäkohtia löytyy.

 – Matkat pitää varata noin 40–60 
minuuttia etukäteen. Tilausten käsit-
telyssä on tullut vastaan jonkin verran 
virheitä, jolloin määränpää muuttuu 
esimerkiksi lähtöpaikaksi. Ja etenkin 

aikaisemmin, kun olin Helsingin kes-
kustassa töissä, kyydit olivat järjestään 
myöhässä. Ennakoitavuus on myös 
hankalaa, kun Helsingissä kyytejä yh-
distellään. Eli jos vaikka olet sopinut 
kaverisi kanssa, että tavataan tähän 
kellonaikaan, niin et koskaan tiedä, 
ottaako taksi matkalta jonkun toisen 
matkaan, jolloin matka-aika saattaa 
venyä paljonkin, Torn selvittää.

 – Sitten osalla Matkapalvelun kus-
keista on ollut hämmentävää, aika räi-
keääkin käytöstä. Kysellään henkilö-
kohtaisia asioita, kutsutaan kahville. 
Välillä jätetään vieraassa paikassa vää-
rälle ovelle. 

Torn korostaa, että epäasiallista käy-
töstä on ollut vain pienellä osalla kul-
jettajista, mutta toisaalta ns. tavallisilla 
takseilla kulkiessaan hän ei tällaiseen 
ole joutunut törmäämään.

 Näistä syistä johtuen Torn ei ole suu-
ri kuljetuspalvelujen ystävä, vaan käyt-
tää usein julkista liikennettä. Tällöin hän 
kuitenkin tarvitsee oppaan avukseen. 

Torn on muuttanut Helsinkiin Mik-
kelistä, jossa liikkuminen oli sujuvam-
paa ja miellyttävämpää.

 – Se oli paljon helpompaa, kun kul-
jettajat olivat käytännössä aina tuttu-
ja henkilöitä ja pystyi lähtemään kun 
halusi ilman pitkiä odotteluja ja enna-
kointeja, Torn toteaa..
Heidi Torn kuuluu maailman eturivin 
sokkopingiksenpelaajiin. Kuva on tam-
mikuun Pajulahti Gamesista, jossa hän 
sijoittui naisten sarjassa viidenneksi.
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P
ienissä kunnissa on harvemmin omaa erityislii-
kunnanohjaajaa. Kun erityisliikunnasta vastaa 
liikuntatoimen työntekijä kaiken muun työnsa-
ran ohella, tulevat toimivat yhteistyöverkostot 
ja mahdollisuudet saada oppia ulkopuolelta to-

della tarpeeseen.
Kun Eurajoen kunnan liikuntaneuvoja Jonna Halminen 

palasi äitiyslomalta töihinsä vuonna 2017, oli kunnan va-
paa-ajan toimen vuosisuunnitelmaan tullut maininta eri-
tyisliikunnan järjestämisestä, ilman sen tarkempia yksityis-
kohtia siitä, mitä asialle tulisi tehdä ja miten. 

– Myös tämän vuoden suunnitelmassa kunnan sitovana 
tavoitteena on mm. suunnata liikuntapalveluja erityisliikun-
taan, mutta sitä ei ole sen laajemmin määritelty. Itselläni ei 
ole erityisliikuntaan koulutusta, joten olen lähtenyt hake-
maan tietoa ja pyrkinyt löytämään yhteistyökumppaneita, 
Halminen sanoo. 

Se oli toki pieni muutos Halmisen työnkuvan kannalta. 
Suurempi oli se, että hän oli jäänyt äitiyslomalle satakunta-
laisen Luvian kunnan liikuntaneuvojana, mutta palasi töihin 
Eurajoen liikuntaneuvojaksi. Luvia ja Eurajoki olivat yhdisty-
neet kuntaliitoksella vuoden 2017 alussa. 

Halminen on noin 9 000 asukkaan uusiokunnan ainoa lii-
kuntaneuvoja, joten hänellä on paljon muitakin kuin eri-
tyisliikuntaan liittyviä työtehtäviä. Erityisliikunnalle ei myös-
kään ole merkitty erikseen työaikaa. Silti Halminen on 
lähtenyt aktiivisesti synnyttämään Eurajoen ja Luvian alu-
eelle erityisliikuntatoimintaa. 

Keskeinen tekijä liikuntatoiminnan järjestämisessä on ol-
lut kehitysvammaisten toimintakeskus Toimari. Suoraan 
toimarilaisille järjestetyt tapahtumat, mm. alkuvuoden vie-
railu Eurajoen jäähallille ja toukokuun yleisurheilutapahtu-
ma ovat olleet suosittuja. 

–Sen sijaan kunnan järjestämiin avoimiin tapahtumiin 
kohderyhmään kuuluvat henkilöt eivät toistaiseksi ole löy-
täneet, siksi yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut tärkeää, 
Halminen toteaa. 

Yhdeksi hyväksi yhteistyökumppaniksi hän mainitsee Eu-
rajoen Kristillisen Opiston. Pienen kunnan kannattaa tehdä 

Eurajoella erityisliikunta 
lisättiin osaksi 
liikuntaneuvojan työnkuvaa
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

Jonna Halminen.

yhteistyötä myös naapureiden kanssa. 
– Osallistuin Porissa, Satakunnan ammattikorkeakoulul-

la järjestettyyn soveltavan liikunnan yhteistyöseminaariin 
ja tapasin siellä kollegan Raumalta, joka sijaitsee parinkym-
menen kilometrin päässä Eurajoelta. Perustettiin Raumalle 
sellainen kuntien yhteinen pyörätuolipelikerho, jonne eura-
jokelaisilla on myös mahdollisuus tulla.  

Yhteistyötä naapurikuntien kanssa kannattaa Halmisen 
mukaan ehdottomasti jatkaa ja kehittää. Etäisyydet ovat 
kuitenkin maltillisia ja potentiaalinen osallistujamäärä Eu-
rajoella hyvin rajallinen. 

Halminen myöntää, että rajallinen aikaresurssi tekee sen, 
että kaikkia kiviä ei ole vielä ehditty kääntää.  

– Mutta vastahan tässä on yksi vuosi takana, hän toteaa..



12

Teema

O
ulussa on monipuolinen 
valikoima seurojen ja yh-
distysten järjestämää 
vammaisurheilu- ja -lii-
kuntatoimintaa – pyörä-

tuolitanssista uintiin ja miekkailusta jää-
kiekkoon. Yhtenä merkittävänä tekijänä 
tähän on Oulun kaupungin avokätinen 
tuki erityisryhmille.

– Osalle ryhmistä kaupungin liikun-
tapalvelut tarjoaa harrastustilat, osalle 
taas ohjaajapalkkiot ostopalveluina. On 
myös jonkin verran pitkään toiminnas-
sa olleita ryhmiä, joilla tarjotaan nämä 
molemmat. Uusien ryhmien osalta yksi 
vaihtoehto on myös, että se otetaan 
kaupungin erityisliikunnan alaisuuteen. 
Kaikkien kanssa pyritään löytämään se 
toimivin ratkaisu, sanoo Oulun erityislii-
kunnanohjaaja Ulla Virrankoski.

Yksi tahoista, jotka saavat sekä tilat 
että ohjaajapalkkion, on tanssiseura 
Stepping Out. Seuran alaisuudessa on 
toiminut vuosikymmenen alusta saak-
ka pyörätuolitanssiryhmä. Nyt ryhmiä 
on kolme: alkeis-, jatko- ja kilparyhmä.

– Meillä on kaupungin tarjoamat vuo-
rot kahdella koululla ja Linnanmaan lii-
kuntahallilla. Ohjauspalkkiotuen osal-
ta tehdään kaupungin kanssa sopimus 
vuodeksi kerrallaan ja saamme sitten 
laskuttaa sieltä toteutuneista ohjaus-
tunneista, kertoo Stepping Outin val-
mentaja Pia Keränen.

Keräsellä on fysioterapeuttitausta 
ja hän halusi aikoinaan lähteä yhdis-
tämään tämän ja tanssiosaamisensa 
aloittamalla seurassa pyörätuolitans-
siryhmän. Sittemmin pyörätuolitanssi 
on noussut seuran ykkösjutuksi. Kerä-
nen arvioi pyörätuolitanssijoita olevan 

Oulun kaupungin 
tuki mahdollistaa 
Stepping Outin laajan 
pyörätuolitanssitoiminnan
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: PIA KERÄNEN

nykyisellään kilpaparit ja alkeiskurssin 
osallistujat yhteen laskettuna noin kol-
misenkymmentä. Seuran kilpatanssi-
joista yhdeksän osallistui keväällä Hol-
lannissa järjestettyyn kansainväliseen 
pyörätuolitanssikilpailuun.

– Kaupungin tuki on ollut ehdotto-
man tärkeää ihan alusta saakka. Pelkäs-
tään jo se alun informaation levittämi-
nen yhdistyksiin ja muualle oli iso apu. 
Ihan vastikäänkin saimme tukea kau-
pungin liikuntaviraston ja Oulun tans-
siyhdistyksen Tanssii valtuuston kanssa 
-hyväntekeväisyystempauksen kautta, 

Keränen toteaa.
Oulu on iso kaupunki, joka ulottuu 

kuntaliitosten myötä laajalle alueelle. 
Siksi onkin tärkeää, että liikuntatarjon-
taa on paljon eri kohderyhmille ja eri 
paikoissa.

– Erityisryhmien saaman tuen lisäk-
si kaupunki tukee myös siten, että ryh-
mät, joissa on vain alle 18-vuotiaita 
osallistujia tai vain yli 65-vuotiaita osal-
listujia, saavat tilat maksutta. Suurin 
ongelma on löytää riittävä määrä tiloja 
kaikille halukkaille ryhmille, sanoo Ulla 
Virrankoski..

Stepping Outin -kilpapyörätuolitanssijoita.
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T
urun Sirkus on tram-
poliinivoimisteluun ja 
sirkustaiteeseen erikoistu-
nut seura, joka on perustamis-
vuodestaan 1994 lähtien otta-

nut ennakkoluulottomasti mukaan myös 
erityistä tukea tarvitsevia harrastajia.

Nykyisellään Turun Sirkuksella on kaksi 
erityisryhmää ja näiden lisäksi yksittäisiä ns. 
tavallisiin ryhmiin integroituja erityisliikkujia.

– Meillä on adhd-lapsia, down-lapsia,  
dysfaatikkoja ja vammautuneita lapsia. On 
ollut sokeitakin, ja heidät on saatu onnis-
tumaan voltin tekemisessäkin, kun op-
pivat aistimaan trampoliinin jännitteen, 
sanoo Turun Sirkuksen puheenjohtaja 
Esa Östberg.

– Kenellekään ei olla sanottu ei, vaan 
kaikki on otettu mukaan. Pari tapausta on ollut, 
että lapsi on yrittänyt tehdä muiden elämän niin 
hankalaksi, ollut vaaraksi muille osallistujille, 
että siihen on jouduttu puuttumaan. Kun heil-
tä sitten on viety tämä tapa purkaa itseään, he 
ovat itse halunneet sen jälkeen lopettaa harras-
tuksen. Mutta heidänkään kohdalla me emme 
tehneet sitä päätöstä.

Turussa on käytössä vammaisavustaja-avustus-
järjestelmä, joka tekee mahdolliseksi – tai ainakin 
merkittävästi helpommaksi – sen, että Turun Sir-
kus pystyy aidosti pitämään ovet avoinna kaikille.

Vammaisavustaja-
avustus antaa Turun 
Sirkukselle avaimet 
kaikkien mukaan ottamiseen
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: TURUN SIRKUS

Turun kaupunki ja-
kaa vammaisavustaja-
avustusta yhdistyksille 

ja urheiluseuroille, jot-
ka järjestävät erityisryhmille 

suunnattua liikuntatoimintaa. 
Avustusta haetaan kerran vuodes-

sa.
Avustusluokkia on kolme. Ykkösluokassa 

tuki on 100 euroa per kausi, eli syys- ja kevät-
kaudelle yhteensä 200 euroa. Tukea voi saada, 
jos ryhmässä on ohjaajan lisäksi vähintään yksi 
vammaisavustaja. Ryhmä voi olla erityisryhmä 
tai avoin liikuntaryhmä, johon on integroitu eri-
tyistä tukea tarvitseva liikkuja avustajan avulla.

Kakkosluokassa tuki on 200 euroa per kausi ja 
ryhmässä on oltava ohjaajan lisäksi enemmän 
kuin yksi vammaisavustaja. Kolmosluokassa 
tuki on 300 euroa per kausi ja ryhmässä on ol-
tava ohjaajan lisäksi vähintään kolme vammais-
avustajaa ja ainakin joka toisella osallistujalla.
– Vammaisavustajat voivat olla esimerkiksi 

oman seuran apuohjaajia, jotka toimivat ryhmässä 
ohjaajan tukena tai sitten he voivat olla liikkujan itse 
mukanaan tuomia avustajia, siihen ei hakuehdoissa 
oteta kantaa, sanoo Turun kaupungin liikuntapalve-
luvastaava Marianna Ylinampa.
Esa Östberg kertoo, että Turun Sirkuksen erityisryh-

mässä vammaisavustajat mahdollistavat esimerkiksi 
sen, että harjoituksissa voidaan toimia samaan aikaan 
useammalla pisteellä, kun vammaisavustajat katsovat 

eniten tukea tarvitsevien perään.
Vammaisavustaja-avustusjärjestelmä on ollut Turussa käy-

tössä vuodesta 2009 saakka. Aluksi se oli suunnattu vain las-
ten ja nuorten ryhmille, mutta muutaman vuoden jälkeen se 
laajennettiin koskemaan kaikkea erityisryhmätoimintaa. Vii-
me vuonna avustusta lähti jakoon 11 000 euroa.

– Ennen meillä oli Turussa tarjota erityistä tukea tarvit-
seville lapsille lähinnä uintia ja Turun Urheiluliiton muuta-
ma ryhmä. Nyt kun katson, niin meillä on lapsille ja nuorille 
28 eri ryhmää, joista valita. Kaikki näistä ei toki saa vam-
maisavustaja-avustusta, mutta se on auttanut kyllä kas-
vattamaan tarjontaa, Marianna Ylinampa sanoo..Esa Östberg
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E
nsimmäiset kuntien erityisliikunnanohjaajan vi-
rat perustettiin 1980-luvun puolivälissä. Turku 
oli ensimmäisten joukossa. Vuonna 1985 kau-
pungin erityisliikunnanohjaajana aloitti nuo-
ri lääkintävoimistelijakoulutuksen saanut Riitta 

Samstén. Nykykielellä lääkintävoimistelijasta käytetään ni-
mitystä fysioterapeutti.

– Tulin silloin terveydenhoitoihmisenä liikuntapuolelle. 
Olin into piukeana ja luulin, että osaan kaiken. Mutta liikun-
nan kieli oli aivan erilaista, en esimerkiksi tuntenut lajien 
sääntöjä tai mitään, Samstén sanoo.

Terveydenhoidon puolella työskenteli puolestaan liikun-
taneuvoja, joka oli tavallaan vastinpari Samsténille.

Yhdessä tekemisen taito 
on aitoa asiantuntijuutta

Nykyään Neuroliiton erikoissuunnittelijana työskentelevä
Riitta Samstén oli 80- ja 90-luvulla luomassa 

Turun asiakaslähtöistä toimintatapaa erityisliikunnassa.

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

Riitta Samstén työskentelee nykyään 
Neuroliiton liikunta-asioiden erikois-
suunnittelijana ja kuuluu mm. Sovel-
tava Liikunta SoveLin hallitukseen.

– Etenkin alkuaikoina hän oli iso tuki minulle ja minä hänelle.
Tätä perua on myös Samsténin erityisliikunnanohjaajan 

uralle ominainen tiivis yhteistyö kuntoutuspuolen kanssa. 
Liikuntaneuvoja järjesti kuntoutuksen jatkoryhmiä, josta 
taas Samstén pyrki ohjaamaan ihmisiä liikuntaharrastuk-
sen pariin, esimerkiksi urheiluseuroihin.

– Sen toimimaan saamisessa riitti töitä silloin ja riittää vie-
läkin.

– Juuri terveydenhuollon ja sosiaalipuolen tyypit ovat nii-
tä, joiden kanssa erkkojen pitäisi tehdä enemmän töitä. Sil-
ti heitä ei näy mukana esimerkiksi Soveltavan liikunnan päi-
vien ohjelmassa.

Kun Samstén aloitti erityisliikunnanohjaajana, ei ollut ole-
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Riitta Samstén (kuvan oikeas-
sa reunassa) oli 90-luvulla tuttu 
näky Futuuri-nuorisokisoissa 
(sittemmin Junior Games -kisat).

massa mentoria, ketään sellaista, joka olisi tehnyt samaa 
työtä aikaisemmin. Muissakin kunnissa erityisliikunnanoh-
jaajat olivat samanlaisia noviiseja kuin Samstén. Toimivat 
käytännöt oli keksittävä itse.

– Aluksi lähdin kiertämään kaikki yhdistykset. Huomasin 
pian, että kaikkein tärkeintä on, että tavataan niitä ihmisiä 
ja suunnitellaan yhdessä, mitä kannattaisi tehdä. Vaikka 
me kuinka ollaan oppineita, niin nämä ihmiset itse ovat ai-
noita oikeita asiantuntijoita. Se, että yhdessä heidän kans-
saan onnistutaan löytämään se juttu mitä tehdään, se on 
oikeaa erityisliikunnanohjaajan asiantuntijuutta.

Samstén kertoo työnsä olleen monin paikoin myös ”sens-
sittämistä”, eri tahojen yhteen saattamista.

– Kävin hengitysyhdistyksessä, ja he olisivat halunneet 
aloittaa kävelyryhmän, mutta porukkaa oli liian vähän. Sit-
ten kävin näkövammaisyhdistyksessä, ja sielläkin oli kiin-
nostusta kävelyyn, mutta ei oppaita. No minähän lähdin 
ajamaan, että perustettaisiin yhteinen ryhmä. 

– Alkuun näkövammaiset olivat, että eihän noiden kanssa 
voi mennä, kun saavat astmakohtauksen jo lyhyen matkan 
jälkeen, ja hengitysyhdistyksen väki oli, että nehän kompas-
televat juurakoihin metsässä. Mutta kyllä me siitä yhteinen 
ryhmä saatiin aikaan.

Vuonna 1990 Samstén lähti tekemään vuoden mittaista 
äitiyslomansijaisuutta Turun ammattikorkeakoulun erityis-
liikunnan lehtoriksi.

– Se oli minulle paikka, jossa sain vähän etäisyyttä teke-
määni työhön ja pystyin näkemään, mitä kaikkea olin teh-
nyt. Huomasin, että tiesin ja osasin näistä asioista jo aika 
paljon. Se oli minulle itsevarmuuden kasvamisen paikka.

Opiskelijoiden kanssa työskennellessään Samstén sai 
myös varmuutta ajatukseensa siitä, että nimenomaan teke-
mällä ja kohtaamalla oppii. Hän ei olekaan käyttänyt työn-
antajan tarjoamia kouluttautumismahdollisuuksia pölyisis-
sä luentosaleissa vietettyihin teoriapäiviin vaan osallistunut 
esimerkiksi näkövammaisten lasten kesäleireille ja nykyisin 
Junior Games -kisojen nimellä kulkeviin vammaisten lasten 
ja nuorten urheilukilpailuihin.

AMK-lehtorivuotensa jälkeen Samstén palasi työhön-
sä Turun erityisliikunnanohjaajaksi vielä vuosikymmenen 

ajaksi ennen kuin siirtyi vuonna 2001 työhön, joka jakaantui 
aluksi noin 30-prosenttisesti MS-liiton ja 70-prosenttisesti 
Suomen erityisliikunnan yhdistyksen (SEY, nykyinen SoveLi) 
välillä. Sittemmin hän on tehnyt jo reilun 15 vuoden mittai-
sen uran nykyisen Neuroliiton (entinen MS-liitto) liikunta-
asioiden erikoissuunnittelijana.

Vaikka Samsténilla ei etenkään erityisliikunnanohjaaja-
uransa alkuaikoina ollut suoranaista mentoria, kokee hän 
saaneensa arvokasta tukea suomalaisen erityisliikunnan 
isänä pidetyltä ministeriön erityisliikunnan suunnittelijalta 
Kari Koivumäeltä sekä osalta esimiehistään, joista hän ni-
meltä mainitsee Turun entisen liikunta-asiamiehen Pertti 
Perkon.

Samstén kokee, että esimiehiltä saatu tuki ja tietyissä ra-
joissa ”vapaat kädet” viedä Turun erityisliikuntaa parhaak-
si näkemäänsä suuntaan, olivat iso apu siinä, että Turusta 
kehittyi erityisliikunnan alalla edistyksellinen ja aidosti asia-
kaslähtöinen kaupunki.

– Siihen auttoi kyllä paljon myös se, että Turussa oli jo en-
nen minun aikaani rinnastettu vammaisyhdistykset, ja yli-
päätään kaikki, jotka liikuntaa järjestävät, urheiluseuroihin, 
eli ne saivat kaupungilta avustusta samoilla perusteilla. Sitä-
kin on kyllä vuosien saatossa kyseenalaistettu, että voivatko 
nämä sosiaali- ja terveysalan piiriin kuuluvat yhdistykset saa-
da tukea myös liikuntapuolelta, eli ikään kuin kahdesta luu-
kusta. Toistaiseksi se on kuitenkin saatu perusteltua.

Erityisliikunnanohjaaja-aikoinaan Samstén sai huomata 
kuntien erkkojen tapaamisissa, että kaikissa muissa kun-
nissa erityisliikuntaa ei tehty samanlaisella asiakaslähtöi-
sellä otteella.

– Muistan ihmetelleeni, että mikseivät muut tee niin kuin 
me, vaikka juuri senkaltaisesta työskentelytavasta aina pu-
huttiin. Olenkin sanonut, että Turku voisi viisi vuotta nuk-
kua, ennen kuin muut saisivat sen kiinni.

Samsténin lähdöstä Turun erityisliikunnanohjaajan pes-
tistä on lähes kaksi vuosikymmentä, mutta ei Turku ole sen 
jälkeenkään nukkunut. Vahvat perinteet erityisliikunnas-
sa, toimivat käytännöt sekä tiivis yhteistyö ympäryskuntien 
kanssa turvaavat Turun asemaa yhtenä Suomen johtavista 
erityisliikuntakaupungeista..
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”Esteettömyys on 
saavutettu luontoa 
kunnioittaen”
Seinäjoen ja lähialueen esteettömät luontoliikuntareitit 
ovat eteläpohjalaisen talkootyön ja yrittäjähengen ilmentymä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: TUUKKA KIVIRANTA

Lakeuden Elämysliikunta 
ry:n Hannu Salo esittelee es-
teetöntä luontoreittiä Jenni 
Louhivedelle.
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I
dea Seinäjoen esteettömästä luontoreitistä sai al-
kunsa syksyllä 2004, kun terveydenhuollon lehtori 
Hannu Salo oli työkaverinsa kanssa Outokummus-
sa tutustumassa Itsenäisen suoriutumisen innovaa-
tiokeskus ISAK:n hankkeeseen, jossa kehitettiin es-

teetöntä luontomatkailua.
– Se teki vaikutuksen, piirsin ensimmäisen luonnoksen 

Seinäjoen esteettömästä reitistä jo kotimatkalla autossa, 
Salo muistelee.

Ensimmäinen esteetön perusreitti valmistui Seinäjoen 
Jouppilanvuoreen. Siitä laajennettiin 10 kilometrin reitti Il-
majoen Ahonkylään. Seuraavaksi valmistuivat Paukanevan 
esteetön lankkupolku, Käpälikön esteetön reitti sekä reitti 
Järvilaavulle. Nyt rakennusvaiheessa on lasten oma estee-
tön reitti, jonka varrella Satulato ja nukketeatterilava ovat 
jo valmiina.

– Lisäksi reitille on tulossa pitkospuut, eli esteetön lank-
kupolku, entisajan pomppulinna eli heinälato ja lasten laa-
vu. Lasten oma paljasjalkapolku ja kuntoilupaikka täyden-
tävät reittiä, Salo sanoo.

– Kaikki reittien varsilla olevat elämyskohteet rakenne-
taan esteettömiksi: laavut, Aarnikotkan kota, hiljentymis-
paikka, eläinten kuvauspiilo, korsu, jossa esteettömästi 
pääsee taistelijapesäkkeeseen, hevoslaavu ja vessat mat-

kan varrella. Reiteillä on myös sähköpistokkeet, joissa voi 
ladata sähköpyörätuolia, hän jatkaa.

Esteettömien reittien taustalla on Salon vuonna 2008 pe-
rustama Lakeuden Elämysliikunta ry. Yhdistys tekee reittien 
kehittämistyön sekä Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kun-
nan kanssa tehtyjen sopimusten mukaisten kunnossapito-
töiden lisäksi myös aktiivista vaikuttamis- ja tiedottamistyö-
tä esteettömään elämysliikuntaan liittyen.

Hannu Salo on merkittävin yksittäinen tekijä Seinäjoen 
alueen esteettömien luontoliikuntamahdollisuuksien taka-
na, mutta Lakeuden Elämysliikunnan työ on myös valtaisa 
eteläpohjalaisen talkootyön osoitus.

– Luontotalo Käpälikön töissä vuonna 2014 oli mukana 
lähes sata talkoolaista. Olemme myös kokoontuneet noin 
kolmen vuoden ajan joka keskiviikko 15–20 henkilön voi-
malla talkoisiin. Mukana on eri alojen ammattilaisia, joista 
pääosa on eläkeläisiä. Talkoot ovat yhteisöllinen tapahtu-
ma, joissa jokainen tekee voimiensa mukaan, Salo selvittää.

– Muualla päin maata ollaan kateellisia Seinäjoelle siitä, 
että täällä talkootyö on vielä voimissaan. Ilman yhteistyö-
tä ei Seinäjoella olisi kansainvälisen matkailumarkkinoinnin 
kriteerit täyttäviä elämysliikuntareittejä ja -kohteita, Salo to-
teaa ja jakaa kiitosta mm. Lakeuden Latu ry:lle, reserviläisil-
le, Lions Clubille sekä monille yksityishenkilöille.

Luonto on Jenni Louhivedelle rauhoittumisen paikka. 
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Esteettömille reiteille on riittänyt kysyntää, ne kun mah-

dollistavat helpomman luonnossa liikkumisen hyvin laajal-
le kansanosalle eläkeläisistä lapsiperheisiin. Salon mukaan 
Seinäjoen ja lähialueen esteettömillä reiteillä liikkuu keski-
määrin lähes 2000 henkilöä kuukaudessa.

Salon ajattelun lähtökohtana on se, että kaikkien tulee 
päästä luontoon. Esteettömien reittien suunnittelussa on 
pyritty ottamaan huomioon myös vaikeavammaisten hen-
kilöiden tarpeet. Seinäjokelainen sähköpyörätuolia käyttä-
vä Jenni Louhivesi on päällisin puolin erittäin tyytyväinen 
kotikaupunkinsa esteettömien luontoreittien tarjontaan:

– Reitit ovat hyvin suunniteltuja. Minulla on vammani 
vuoksi jonkin verran motorista hitautta ja saatan helpos-
ti ajaa sivuun tieltä, jos keskityn hetkellisesti muuhun yksi-
tyiskohtaan. Tiet olivat leveät ja hyväkuntoiset, eikä maas-
tojen välisiä korkeuseroja juurikaan ollut häiritsemässä 
reitillä liikkumista, vaikka olisikin hetkellisesti ajanut vähän 
leveämmin, Louhivesi toteaa.

– Huomasin reitin varrella pöytiä, joista toinen puoli oli jä-
tetty vapaaksi pyörätuolia varten. Tämä on mielestäni hyvä 
juttu. Se, että kaikki pääsevät samaan pöytään istumaan, li-
sää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sähköpistokkeita sähkö-

pyörätuolin lataamista varten oli lisätty reitin varrelle riittä-
västi, hän jatkaa.

Joitain kehityskohteitakin Louhivesi löysi. Täysin kaikkien 
tarpeita vastaavaa on lähes mahdotonta suunnitella, hän 
muistuttaa.

– WC:t olivat erittäin hyvin suunniteltuja. Ne olivat tilavat 
pyörätuolille, istuin oli tukeva, siinä oli käsille tuet ja WC:n 
ovien edessä oli erittäin hyvin tilaa sulkea ovi ennen mat-
kan jatkumista. Itse kuitenkin tarvitsen WC-asiointiin nos-
tolaitetta, joten minä en vessoja valitettavasti päässyt käyt-
tämään. Nostolaite laajentaisi mahdollisuuksiani valita 
pidempikin reitti, Louhivesi sanoo.

– Reittien alkuun toivoisin muutamia opasteita, jotka ker-
toisivat mihin päin olen kulkemassa. Avustajani kanssa 
olimme aluksi hieman hukassa, kun emme olleet aivan var-
moja, mistä piti kääntyä reitillemme. Saimme matkaamme 
onneksi hyvän kartan, mutta väliopasteet toisivat kuitenkin 
lisää turvallisuudentunnetta retkeilyyn. Samanaisia välio-
pasteita voisi olla myös sellaisissa kohdissa, mistä lähtee 
polkuja muihin suuntiin.

Louhivesi kertoo luonnon olevan hänelle lähellä sydäntä 
ja paikka, jossa on helppo rauhoittua. Hän on asunut kah-

den vuoden ajan omassa palveluta-
loasunnossa ja vasta puolen vuoden 
ajan uskaltanut liikkua yksin kotinsa 
lähiympäristössä.

– Kotoa muuttamisen myötä hen-
kilökohtaisen avun tunteja on sel-
västi vähennetty. Se on valitettavas-
ti vähentänyt mahdollisuuttani olla 
luonnossa niin paljon kuin haluaisin, 
Louhivesi harmittelee.

Louhivedellä ei ole – ainakaan vielä 
– hirveästi vertailukohtia muiden kau-
punkien esteettömistä reiteistä. Siitä 
huolimatta on helppo arvioida Seinä-
joen reittien kuuluvan kansainvälisil-
läkin mittapuilla kärkikastiin.

– Olen osallistunut useasti Lahdes-
sa järjestettäviin laitoskuntoutusjak-
soihin. Kuntoutuskeskuksen ympä-
rillä on perhepuisto, johon olemme 
tehneet retkiä. Puisto sijaitsee kau-
pungilla, joten se on enemmän ra-
kennettu, ei niin luonnonmukainen. 
Kotiseutuni luontoreiteillä esteettö-
myys on saavutettu luontoa kunnioit-
taen.

– Elämäni aikana olen opiskellut 
paljon, joten minulla on hyvät edel-
lytykset arvioida reittejä sekä käytän-
nössä että teoriassa. Minua kiehtoi-
sikin ajatus tutustua myös muiden 
kaupunkien esteettömiin ulkoilureit-
teihin, Louhivesi sanoo..
Lisätiedot 
Lakeuden Elämysliikunta ry:stä ja 
Seinäjoen alueen esteettömistä 
reiteistä: www.elamysliikunta.fi

Myös laavu on tehty esteettömäksi.
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N
asima Razmyar on ollut vuoden ajan yksi 
Helsingin neljästä apulaispormestarista. Hä-
nen vastuullaan on kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala, joka sisältää myös liikunta-asiat.

– Väestön liikkumattomuuden seuraukset 
ovat olleet pitkään selvillä, en tiedä miten monta selvitystä 
aiheesta vielä tarvitaan, että asian vakavuus tosissaan ym-
märretään. Mutta siksi olenkin erityisen iloinen siitä, että 
meillä Helsingissä yksi selkeistä kärkihankkeista on liikku-
misohjelma, jossa edistetään monipuolista liikunnan har-
rastamista arkiliikunnasta aina huippu-urheiluun saakka. Ja 
kärkihankkeena tämä ei ole vain kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan tehtävä, vaan liikkumista edistetään kaikilla toi-
mialoilla, Razmyar sanoo.

Yksi haasteista kärkihankkeessa tulee olemaan sen si-
säistäminen, että liikkumismahdollisuuksien edistäminen 
todella koskee kaikkia helsinkiläisiä.

– Eihän me voida sanoa, että meillä Helsingissä koko kau-
punki liikkuu, jos osa ihmisistä ei pääse edes liikuntapaikoille.

Razmyar käyttää puheessaan usein englanninkielistä sa-
naa mindset, suomennetaan se tässä vaikkapa ajatteluta-
vaksi. Tämä mindset on toki päättäjien keskuudessa jo viime 
vuosikymmenien aikana muuttunut ymmärtäväisempään 
suuntaan, kun puhutaan vammaisten ja tukea tarvitsevien 
henkilöiden osallistumismahdollisuuksista yhteiskunnan toi-

”Ei siksi, 
että laki sanoo, 
vaan koska tämä on 
aidosti tärkeää”
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: HELSINGIN KAUPUNKI

mintoihin. Mutta paljon on vielä töitä tehtävänä.
– Ei pitäisi voida edes joutua keskustelemaan siitä, että 

onko joku paikka esteetön vai ei. Me päättäjät ymmärräm-
me kyllä nämä arvot ja niiden merkityksen, mutta se pitäi-
si vielä saada tuotua jokapäiväiseen työhön. Ei pidä ajatella, 
että tämä on pakko tehdä, kun laki sanoo niin, vaan että se 
tehdään, koska on tärkeää, että ihmisiä kohdellaan yhden-
vertaisesti.

Razmyar kertoo esimerkkinä Helsingin Käpylässä sijaitse-
vasta Käpylinnan erityisryhmille suunnatusta uima-altaasta, 
jonka peruskorjauksen aikaisista väistötiloista syntyi huolta.

– Käpylinna on rauhallinen pieni paikka, joka soveltuu hy-
vin juuri erityisryhmien tarpeisiin. Sitten kuulee sanottavan, 
että mikseivät he voi mennä Vuosaareen tai Mäkelänrintee-
seen uimaan. Mutta kun on ryhmiä, joissa on esimerkiksi au-
tismin kirjon henkilöitä, niin hälyisät ja sekavat tilat eivät ole 
hyvä ratkaisu. Haluan tosi aktiivisesti kuulla erityisryhmiä it-
seään tällaisissa asioissa.

Yleisesti ottaen Razmyar pitää tärkeänä, että erityisryhmiin 
kuuluvat henkilöt saavat liikkua siellä missä kaikki muutkin, 
mutta erityistapauksissa pitää olla valmiuksia myös eriyttää.

– Positiivisen erityiskohtelun tulee kummuta aina tarpees-
ta, Razmyar sanoo.

Vammaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden entis-
tä laaja-alaisempi mukaan saaminen kaupungin ur-

heilu- ja liikuntatarjonnan pariin 
voi toimia porttina myös entistä  
aktiivisemmalle osallisuudelle muilla  
yhteiskunnan osa-alueilla.

– Olen usein käyttänyt tätä esimerk-
kiä maahanmuuttajien kotoutumises-
ta puhuttaessa. Mikä on parempi tapa 
kotoutua kuin harrastaa ja pelata yh-
dessä? Yksi pallo voi yhdistää ihmisiä, 
Razmyar linjaa..
Helsingin apulaispormestari Nasima 
Razmyar osallistuu heinäkuussa Porin 
Suomi-Areenassa VAU:n keskustelupa-
neeliin yhdessä mm. Leo-Pekka Tähden 
kanssa. VAU on mukana Suomi-Areenas-
sa Kansalaistorilla yhtenä Veikkauksen 
edunsaajista.
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HENRY MANNI 

on ratakelauksen T34-luokan 100 metrin
paralympiapronssimitalisti Riosta 2016.

L
ohja on ollut kotikaupunkini aina ja ainakaan nä-
köpiirissä ei ole muutosta asiaan. Urani alussa 
kaupungin tuki on aina epäsuoraa. Satsauksia ur-
heilu- ja liikuntaympäristöihin sekä tukea urhei-
luseuralle. Olen koko kilpaurani edustanut lohja-

laista seuraa, Länsi-Uudenmaan Urheilijoita. Olin seurassani 
myös töissä 2,5 vuotta opiskellessani oppisopimuksella mer-
konomiksi. Lohja tuki seuraa ns. Lohja-lisällä, eli kaupungin 
maksamalla tuella vaikeasti työllistyvän työllistämiseen.

Vuonna 2016 lähestyin Lohjan kaupunginjohtajaa yhteistyötä 
havitellen. Silloin minut ohjattiin vielä Lohjan liikuntakeskuk-
sen johtajan pakeille ja pääsinkin sopimukseen heidän kans-
saan. Sovimme, että olen parissa tapahtumassa mukana ja 
tuon liikuntakeskusta esiin. Pääsin harjoittelemaan Lohjan 
kaupungin tiloihin maksutta ja samasta edusta nautin yhä.

Rion mitalin jälkeen ja Laura Lepistön ryhdyttyä mana-
gerikseni pääsin sopimukseen suoraan Lohjan kaupungin 

kanssa. Sopimukseen sisältyy esimerkiksi kouluvierailuja, 
joissa olen kohdannut aivan mahtavia lapsia ja nuoria. Vie-
railut ovat minulle voimavara, ja vielä pitkiä aikoja vierailu-
jen jälkeen kaupassa lapset osoittelevat minua ja kertovat 
innoissaan vanhemmilleen minun käyneen heidän koulus-
saan. Kokemus pyörätuolissa istumisesta on monelle todel-
la merkittävä ja muistiin jäävä asia. Myös paralympiamitalin 
näkeminen on iso asia monelle.

Rion paralympialaisten jälkeen osallistuin erääseen tapah-
tumaan Lohjalla ja kaupunginjohtaja Mika Sivula kyseli, 
miten olen ajatellut kaupungin muistavan minua paralym-
piamitalista. En oikein osannut sanoa mitään, jolloin Mika 
kysyi, mitä ajattelisin tontista. Kysymyksen jälkeen sanoja 
oli vielä vähemmän. Pääsin kiertelemään Lohjan tonttitar-
jontaa ja löysin itselleni täydellisen tuhannen neliön tontin 
läheltä moottoritietä. Tontin saamisen jälkeen alkoivatkin 
rakennustyöt, ja nyt jo asun uudessa kodissa erittäin tyyty-
väisenä ja onnellisena lohjalaisena.

KUVA: HARRI KAPUSTAMÄKI

Kotikaupungin tuki 
huippu-urheilijalle
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FI

T
avoitteena on, että Vammaiskortilla vammaiset 
ihmiset voivat paitsi Suomessa myös muissa 
EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuu-
tensa tai avustajan tarpeensa esimerkiksi mat-
kustaessaan julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistu-

essaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin.
Vammaiskortti ei perustu lakiin ja sitä kautta pakkoon, 

vaan vapaaehtoisuuteen. Palveluntarjoajat voivat halutes-
saan ilmoittautua Vammaiskorttikohteeksi.

– Esimerkiksi Helsingin Jalkapalloklubi ilmoittautui jo var-
haisessa vaiheessa. Heidän otteluihinsa saa Vammaiskor-
tin avulla avustajan maksutta. HJK:lle tämä on muutenkin 
heidän arvojensa mukaista toimintaa. Heillä on mm. usei-
ta erityisryhmäjoukkueita, kertoo viestintävastaava Katri 
Malte-Colliard Vammaiskorttitoimistoa ylläpitävästä Kehi-
tysvammaisten Palvelusäätiöstä (KVPS).

Palveluntarjoajille, kuten urheiluseuroille, tapahtumanjär-
jestäjille tai vaikkapa kuntosaleille, Vammaiskorttikohteeksi 
ryhtyminen on osaltaan tapa osoittaa oma avarakatseisuu-
tensa ja pyrkimyksensä asiakkaiden yhdenvertaiseen kohte-
luun. Toisaalta Vammaiskorttikohteeksi ryhtyminen saattaa 
kannustaa palveluntarjoajaa miettimään toimintansa es-
teettömyyttä ja saavutettavuutta laajemminkin, toteaa Mal-
te-Colliard. Vammaiskorttikohteeksi voi ilmoittautua osoit-
teessa www.vammaiskortti.fi (–> Palveluntarjoajalle).

– Tähän saakka kortin toimeenpano ja tekninen työ, se 
että saadaan kortti jakeluun, on työllistänyt meitä niin pal-
jon, ettemme ole vielä pystyneet täysipainoisesti markki-
noimaan korttia palveluntarjoajille. Uskon, että ne lähtevät 
kyllä innolla mukaan, kun saamme sanan leviämään, Mal-
te-Colliard sanoo.

Oma lukunsa Vammaiskortin palveluntarjoajissa ovat 
kunnat. Monilla kunnilla on jo valmiiksi omia vammais-
korttejaan ja avustajakäytäntöjään, joiden kriteeristö saat-
taa olla erilainen kuin Vammaiskortissa. Vammaiskorttia 

EU:n Vammaiskortti 
saapui yhtenäistämään 

käytäntöjä ja edistämään 
yhdenvertaisuutta

Suomessa on kehitetty Vammaiskortti-järjestelmää vuodesta 2016 alkaen. 
Alkukesästä hanke saatiin siltä osin maaliin, että EU:n Vammaiskorttia voi 

nyt hakea. Työ kortin tunnetuksi teettämisen ja uusien yhteistyökumppanien 
haalimisen osalta jatkuu kuitenkin vielä pitkään. 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

voi hakea Kelan kautta, kun täyttää tietyt, vammaiskortti.
fi-sivustolta löytyvät kriteerit. Potentiaalisia Vammaiskortin 
käyttäjiä löytyy Suomesta noin 300 000 ja heistä noin 80 
000 on oikeutettuja kortin A-merkintään, jolla voi todentaa 
avustajan tarpeen.

– Pitkän aikavälin tavoite on, että ei tarvitsisi olla erillisiä 
kortteja ja samalla kortilla voisi todentaa esimerkiksi avus-
tajan tarpeen riippumatta siitä, missä kunnassa on. Olem-
me kuitenkin tässä vaiheessa ohjeistaneet, että eri kortteja 
ja lippukäytäntöjä pidetään rinnakkain, sillä jonkin kunnan 
oma kortti saattaa olla suunnattu erilaisin kriteerein mää-
ritellylle joukolle kuin Vammaiskortti, Malte-Colliard sanoo.

Vammaiskortin kokeilujakson 2018–2020 aikana haetut 
kortit ovat kaikki voimassa vuoteen 2028 saakka. Kortin 
hankkiminen maksaa 10 euroa, eikä siitä koidu muita kus-
tannuksia, ellei satu hukkaamaan korttiaan ja joudu hank-
kimaan uutta..
Lisätiedot: www.vammaiskortti.fi
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T
rendi erityisesti isommissa suomalaiskaupun-
geissa on ollut jo pidemmän aikaa se, että kun-
nan liikuntapalveluiden ei kannata yrittääkään 
tehdä erityisliikunnan saralla kaikkea kaikille. 
Tarkoituksenmukaisempaa on tukea muita toi-

mijoita – erityisesti urheiluseuroja ja yhdistyksiä – moni-
puolisen liikuntatarjonnan järjestämisessä ja paikkailla sit-
ten kunnan omilla ryhmillä niitä aukkoja, joita palettiin vielä 
jää täytettäväksi. 

– Kukaan ei kykene repeemään joka suuntaan. Sen sijaan 
kannattaa tiivistää yhteistyötä ja ottaa käyttöön siinä piilevät 
voimavarat. Tarjoamme edelleen niin sanotusti perusliikun-
tamahdollisuuksia, kuten erityislasten liikuntakerhotoimin-
taa ja vesiliikuntaa, mutta esimerkiksi ratsastus, jota aiemmin 
ohjasin, jäi tässä taannoin pois, koska nykyään Tampereella 
on hyvin tarjolla ratsastustoimintaa erityisryhmille, kertoo Pia 
Heinonen, joka työskentelee liikunnanohjaajana Tampereen 
kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikössä. 

Heinonen on itse vapaa-aikanaan ollut synnyttämässä 
Unified-koripallotoimintaa BC Nokian alaisuuteen, joten 
hänellä on hyvin tuntumaa siitä, millaisia tarpeita erityis-
ryhmätoimintaa aloittelevilla urheiluseuroilla voi olla ja mi-
ten kaupunki voi asiassa auttaa. 

– Näkisin, että kaupungilla on tässä vielä paljon paranta-
misen varaa, etenkin liittyen tiedottamiseen ja yhteistyön 
mahdollistamiseen, Heinonen toteaa.

 Heinonen onkin starttailemassa yhteistyössä Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n Tampereella työskente-
levän lajipäällikön Timo Pelkosen ja Tampereen seudun 
Valtti-koordinaattorin Satu Anderssonin kanssa kuviota, 
jossa paikalliset urheiluseurat kokoontuvat yhteen jaka-
maan hyväksi havaittuja käytäntöjä ja oppimaan uutta. Yh-
tälailla ne seurat, jotka jo järjestävät erityisryhmätoimintaa, 
kuin toivottavasti myös ne, jotka eivät vielä järjestä, mutta 
voisivat niin tulevaisuudessa tehdä. 

– Uskon, että joissain seuroissa on ajateltu, että voitaisiin 
alkaa järjestää toimintaa erityisryhmille, mutta sitten kun 
sitä ihan konkreettisesti pitäisi lähteä tekemään, niin kyn-
nys voi noustakin korkeaksi. Siinä kohtaa juuri toimiva tie-
dottaminen ja yhteistyö auttaisivat. Tärkeää on miettiä ja 
löytää oikeat väylät, jotta tieto saadaan perille vaikkapa eri-

Tampereella 
tiivistetään 
erityisliikuntaa tarjoavien 
seurojen yhteistyötä
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

tyislasten- ja nuorten perheille. Myös mahdollisten apuvä-
lineiden löytyminen voi mietityttää, kaikki eivät välttämät-
tä tiedä, mikä on Malike tai millaista tukea VAU:n kautta voi 
saada, Heinonen sanoo.

 Seurojen yhteistyötapaamisten aloittaminen on loogista 
yhdistää VAU:n Valtti-ohjelmaan, jossa erityistä tukea tar-
vitsevat lapset ja nuoret saavat itselleen henkilökohtaisen 
liikuntaharrastuksen pariin saattajan, eli Valtin. Valtit, jotka 
ovat pääsääntöisesti opiskelijoita, ottavat syksyn aikana yh-
teyttä urheiluseuroihin ja muihin liikuntaa tarjoaviin tahoi-
hin ja sopivat Valtti-ohjattavansa liikuntakokeiluista. 

Suunnitelma on se, että aihealueesta kiinnostuneet seurat 
kokoontuisivat yhteen ensimmäistä kertaa elokuun alkupuo-
lella ja mahdollisimman moni seura olisi mukana elo-syys-
kuun vaihteessa Tampereella järjestettävässä Valtti-ohjelman 
Kick off -tilaisuudessa esittelemässä toimintaansa perheille.

 – Tuntuu, että nyt on kova tahtotila kaikilla suunnilla ja 
oikea aika kehittää tätä toimintaa. Hirveän hyvää pöhinää, 
Heinonen toteaa..

Tampereen liikunnanohjaaja Pia Heinonen toimii vapaa-aika-
naan BC Nokian Unified-koripallojoukkueen valmentajana ja 
taustahahmona.
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K
untien vammaisneuvostot 
ovat avainasemassa, kun 
puhutaan vammaisten 
henkilöiden äänen kuu-
luviin saamisesta kuntien 

päätöksenteossa. Vammaisneuvosto-
jen tehtävänä on edistää vammaisten 
yhdenvertaista oikeutta osallistua kun-
nan eri toimintoihin, mukaan lukien ur-
heilun ja liikunnan harrastamiseen.

Jyväskylän vammaisneuvoston pu-
heenjohtajana viime syksynä aloitta-
nut Satu-Maria Virtanen kertoo, että 
ainoat heidän käsiteltäväkseen viime 
aikoina tulleet urheiluun ja liikuntaan 
liittyvät asiat ovat olleet lausuntopyyn-
töjä liikuntapaikkojen saneeraus- ja 
rakennussuunnitelmiin.

Sillä osa-alueella Jyväskylässä ele-
täänkin mielenkiintoisia aikoja, sil-

Ilmakuva uudelle Hippokselle etelästä. PES-Arkkitehdit Oy:n alustava luonnos.

Vammaisneuvostolla 
tärkeä rooli uuden 
Hippoksen esteettömyyden 
turvaamisessa
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: PES-ARKKITEHDIT OY

lä kaupungin liikuntakeskittymän 
Hippoksen paikalle on tulossa koko 
Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen 
Uusi Hippos, työnimellä Hippos2020. Jo 
nykyisellään Hippos on monipuolinen 
ja laaja erilaisten liikuntatilojen keskit-
tymä, mutta uuden ja uljaan version ti-
lat tulevat olemaan jopa kolminkertai-
set nykyiseen verrattuna.

– Hippoksen alueen esteettömyyden 
ja saavutettavuuden parissa tässä on 
pähkäilty ja tullaan pähkäilemään vielä 
jonkin aikaa, Virtanen toteaa.

Esteettömän tekeminen ei ole kallista, 
mutta se on, jos valmiista yritetään jälki-
käteen tehdä esteetöntä. Siksi Jyväskylän 
vammaisneuvostolla on tärkeä rooli pi-
tää huoli siitä, että erilaisilla toimintaky-
vyillä varustettujen ihmisten tarpeet ote-
taan jo suunnitteluvaiheessa huomioon.

Nykyinen Hipposhallin ja monitoimi-
talon muodostama kokonaisuus on Vir-
tasen mukaan melko hyvä esteettömyy-
den ja saavutettavuuden näkökulmasta.

– Invavessa ei ole ehkä ihan optimaa-
linen ja joitain kynnyksiä löytyy, mutta 
mitään isompaa epäkohtaa sisätiloissa 
ei ole. Isoin ongelma on parkkipaikat, 
sillä merkittyjä invapaikkoja on nykyi-
sellään vain kaksi. Jos ollaan isommal-
la porukalla tulossa hallille, niin siinä 
pitää vähän miettiä etukäteen, ketkä 
tulevat autolla, Virtanen hymähtää.

Oman mausteensa Jyväskylän lähi-
vuosien liikuntapaikkatarjontaan tuo 
myös uuden Hippoksen rakennusvai-
he, jolloin iso osa tämänhetkisistä lii-
kuntatiloista vedetään maan tasalle.

– Puhetta on ollut jonkinlaisista väis-
tötiloista, Virtanen toteaa.

Satu-Maria Virtasessa Jyväskylän 
vammaisneuvostolla on urheiluun ja 
liikuntaan myötämielisesti suhtautuva 
puheenjohtaja, joka itse liikkuisi ja har-
rastaisi mielellään enemmänkin, kun 
vain terveys antaisi myöten.

– Tällä hetkellä on todella turhaut-
tava ja ärsyttävä vaihe elämässä, kun 
minulla on peukalossa nivelrikko, joka 
vaikeuttaa pyörätuolilla kelaamista. Ai-
emmin kelasin paljon, kävin Jyväskylän 
kaupungin pallopelivuorolla ja kiersin 
vammaissulkapallon Sulkiscupin kisois-
sa, mutta nyt pitää miettiä, että lähden-
kö urheilemaan ja valvon sitten yön ki-
pujen kanssa, Virtanen harmittelee..
Lisätiedot uuden Hippoksen 
suunnitelmista: www.hippos2020.fi
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Y
hdessä vai erikseen on ky-
symys, jota monen kun-
nan erityisliikuntaryhmien 
osalta on jouduttu mietti-
mään. Eli järjestetäänkö 

kuntosali-, vesijumppa- ym. ryhmiä si-
ten, että kohderyhmä valikoituu diag-
noosin mukaan vai siten, että ryhmät 
ovat kaikille avoimia ja toimintaa eriy-
tetään tarpeen mukaan?

– Meillä on käytössä seniorien ja eri-
tyisryhmien liikuntaryhmissä tasoryh-
mäajattelu, eli pyritään siihen, että 
löytyisi mahdollisimman omantasoi-
nen ryhmä katsomatta siihen, onko 
siellä jokin vamma tai pitkäaikaissaira-
us taustalla, sanoo Rovaniemen kau-
pungin erityisliikunnanohjaaja Katrii-
na Merkkiniemi.

– Olen tullut tänne töihin vuonna 

Avointa vai 
diagnoosipohjaista?
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVITUS: ARTO NYYSSÖNEN

2000, ja silloin alkuvuosina, kun vielä oli 
erikseen Rovaniemi ja maalaiskunta, oli 
vielä diagnoosipohjaisia ryhmiä, mutta 
osallistujamäärät niissä ryhmissä olivat 
heikohkoja. Sen jälkeen on ollut sitten 
avoimia ryhmiä. Toki paikalliset yhdis-
tykset järjestävät omille jäsenilleen lii-
kuntaa diagnoosipohjalta, hän jatkaa.

Mikkelissä, joka asukasluvultaan on 
jonkin verran Rovaniemeä pienempi 
kaupunki (62 000–54 000), on sekä diag-
noosipohjaisia että avoimia ryhmiä.

– Vaikeavammaisille on omat ryh-
mänsä. Ollaan sillä lailla jaettu, että 
esimerkiksi pyörätuolilaisia ja ihan ta-
van eläkeläisiä ei ole samassa ryh-
mässä. Kuntosaliryhmissä on viime ai-
koina menty yleisempään suuntaan, 
aiemmin oli omat diagnoosipohjaiset 
ryhmät esimerkiksi diabeetikoille ja 

omaishoitajille, kertoo Mikkelin erityis-
liikunnanohjaaja Matti Poutiainen.

– Molemmat tavat ovat ihan ok. Meil-
lä on diagnoosipohjaisena ryhmänä 
esimerkiksi neurologisten ryhmä, jossa 
on tärkeää tasapainon kehittäminen, 
joten pelkästään heille suunnatussa 
ryhmässä voi keskittyä enemmän sii-
hen. Se on ohjauksellisesti helpompaa 
kuin avoimessa ryhmässä toimiminen, 
Poutiainen toteaa.

Niin Merkkiniemi kuin Poutiainen sa-
novat, että avoimissa ryhmissä erityis-
liikunnanohjaajan ammattitaidon ydin, 
kyky soveltaa, pääsee koetukselle.

– Avoimissa ryhmissä pitää alkuun 
aina katsoa, millaista porukkaa siel-
lä on, ja sitten yritetään ottaa huomi-
oon kaikkien toimintakyky. Meillä on 
kuntosalilla paljon circuit-tyyppistä 
toimintaa, jossa vaihdetaan laitteesta 
ja liikkeestä toiseen. Silloin jos joku ei 
pysty jotain liikettä tekemään juuri sil-
lä tavalla, niin sitten hänen kohdallaan 
keksitään toisenlainen liike. Sitähän se 
soveltaminen on, Poutiainen sanoo.

Rovaniemellä ryhmät on jaettu si-
ten, että taso 1 on matalimman kyn-
nyksen ryhmä, tasot 2 ja 3 sitten aina 
yhtä astetta vauhdikkaampia. Merkki-
niemi, jolla on alan koulutus ja pitkän 
työuran tuoma ammattitaito, pyrkii 
ohjaamaan ykköstason ryhmät, joissa 
osallistujien toimintakyky on matalin. 

– Tämä systeemi on meillä koettu hy-
väksi. Asiakkaalla on helppo tulla ryh-
mäliikuntaan mukaan, kun on tarjolla 
matalan kynnyksen ryhmä ja muuten-
kin me pyrimme helpottamaan mu-
kaan tuloa, että voisiko tällainen pa-
ketti olla sopiva sinulle. Sitten voi 
mahdollisesti myöhemmin siirtyä seu-
raavalle tasolle, Merkkiniemi sanoo..Diagnoosi ei välttämättä aina kerro paljoakaan henkilön toimintakyvystä…
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Meitä on moneksi -teemaviikko 36
Supersyyskuun starttaavalla teemaviikolla tutustutaan eri-
laisiin toimintakykyihin ja näiden huomioimiseen liikunnas-
sa ja urheilussa. Osallistu maksuttomiin koulutuksiin pai-
kan päällä Sporttitalolla tai seuraa koulutuksia suorana 
lähetyksenä tai jälkikäteen VAU:n Youtube-kanavalta!
Alustava ohjelma:
 • 3.9. Meitä on moneksi -koulutus klo 18.00–19.00 & 
  teemasessio kehitysvammaisuudesta klo 19.30–20.30  
  (kokemuskouluttajana Special Olympics -urheilija)
 • 4.9. Teemasessio näkövammaisuudesta 
  klo 18.00–19.00 (kokemuskouluttaja Jarno Saapunki)
 • 5.9. Teemasessio elinsiirron saaneiden liikunnasta 
  klo 18.00–19.00 (kokemuskouluttajana Pinja Söyrilä)
 • 6.9. Teemasessio liikuntavammaisuudesta
  klo 18.00–19.00 (kokemuskouluttajana Tiina Siivonen)
Kaikki teemakoulutukset alkavat kahvin ja tutustumisen 
merkeissä klo 17.30. Kokemuskouluttajan alustuksen jäl-
keen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Matalan kynnyksen toiminnallisia koulutuksia eri 
paikkakunnilla viikolla 37
Viikolla 37 VAU tarjoaa maksuttomia matalan kynnyksen 
soveltavan liikunnan koulutuksia yhteistyössä Pohjois-Sa-
von Liikunnan, Hämeen Liikunnan ja Urheilun, Lapin Liikun-
nan ja Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun kanssa. Näistä 

KUVA: LAURI JAAKKOLA

Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun koulutusten 

SUPERSYYSKUU
koulutuksista saat liikunnallisia ideoita toimintaan esimer-
kiksi kerhoissa, harrasteryhmissä, päiväkodeissa ja kouluis-
sa. Ajankohdat tarkentuvat vielä, pysyhän kuulolla!

Avoin Sherborne-peruskoulutus 
pääkaupunkiseudulla 29.–30.9.
Supersyyskuun päättää suosittu Sherborne-koulutus, jonka 
VAU järjestää 29.–30.9. pääkaupunkiseudulla. 
Liikunnallinen Sherborne-harjoitusohjelma on kokonaisval-
tainen keino tukea motoriikan ja sosiaalisten taitojen ke-
hittymistä. Varsinaisten motoristen taitoharjoitusten lisäksi 
harjoitusohjelmassa pyritään liikunnan keinoin tukemaan 
lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä harjoitellaan 
rauhoittumista ja rentoutumista. Tavoitteet ovat erilaiset 
riippuen siitä, onko lapsella esimerkiksi lieviä oppimisvai-
keuksia tai vaikea liikunta- tai kehitysvamma.
Monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta Sher-
borne-liikuntaa voidaan käyttää laajasti mm. kouluissa yleis- 
ja erityisopetuksessa, monenlaisissa päivähoitoryhmissä 
sekä erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa. Harjoitusohjelmaa 
voidaan käyttää myös fysio- tai toimintaterapian osana.

Ilmoittautumisohjeet SUPERSYYSKUUN 
koulutuksiin ja lisätiedot: 
www.vammaisurheilu.fi ja VAU, koulutuskoordinaattori 
Piia Korpi, puh. 044 767 1368, piia.korpi@vammaisurheilu.fi

Paralympiaurheilun 
luokitteluseminaari 
Helsingissä 5.9.
Paralympiakomitean järjestämässä 
luokitteluseminaarissa pureudutaan 
eri lajien luokittelun nykytilaan ja ke-
hityssuuntiin, sekä esitellään kansalli-
seen luokitteluun yhteneväiset toimin-
tatavat määrittävä luokittelun käsikirja. 
Tarkempi ohjelma julkaistaan lähem-
pänä. 

Lisätiedot: Katja Saarinen, 
katja.saarinen@paralympia.fi, 
puh. 050 379 0959
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S
oveltavan liikunnan palveluissa on suuria kunta-
kohtaisia eroja, selviää Timo Ala-Vähälän Val-
tion Liikuntaneuvostolle laatimassa selvitykses-
sä Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017. 
Pienemmissä kunnissa soveltavan liikunnan ryh-

miä on asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin suu-
remmissa kunnissa. Kuitenkin mitä suuremmasta kunnasta 
on kyse, sitä organisoidummalta soveltavan liikunnan 
toiminta näyttäytyy ja se keskittyy alan koulutuksen 
saaneiden ihmisten sekä liikuntatoimen tai vastaavan 
hallinnonalan vastuulle. Lisäksi muiden toimijoiden 
kanssa tehtävä yhteistyö on koordinoidumpaa. Pienem-
missä, alle 10 000 asukkaan kunnissa järjestelyt ovat mo-
nimuotoisempia: liikuntatoimen lisäksi palvelujen tarjo-
ajia ovat usein sosiaali- ja terveystoimi tai kansalaisopisto.

Toiminnan suunnitelmallisuudessa on myös suurta 
vaihtelua. Selvitykseen osallistuneista kunnista alle puo-
lessa (66 kuntaa) oli yksi tai useampi toimintaa ohjaava 
suunnitelma. Kuntastrategiat ja liikuntasuunnitelmat eivät 
näytä ohjaavan tai niissä ei ole huomioitu soveltavaa liikun-
taa. Keskeisin liikuntatoimen yhteistyökumppani sovelta-
vassa liikunnassa on sosiaali- ja terveystoimi.

Kuntien panostukset soveltavaan liikuntaan ja tuotettu-
jen palvelujen määrä näyttävät pysyneen viime vuosina 
samalla tasolla tai olevan jopa jonkinasteisessa laskussa. 
Kunnat kohdensivat soveltavaan liikuntaan resursseja yh-
teensä arviolta noin 8–9,5 miljoonaa euroa vuonna 2017. 
Selvästi eniten ryhmätoimintaa on iäkkäille, mutta ryhmiä 
järjestetään myös lapsille ja nuorille, sairaus- ja vammaryh-
mille sekä liikuntamuodoittain. Lisäksi kunnat tukevat toi-
mintarajoitteisten omatoimista liikuntaa sekä järjestävät 
soveltavan liikunnan tapahtumia.

Kaikki järjestäjätahot huomioiden soveltavan liikunnan 
ryhmiä järjestetään kunnissa yhteensä arvioilta 10 000–12 

Kuntien soveltavan 
liikunnan palveluissa

on suuria eroja
Vähintään 15 prosentilla väestöstä eli reilulla 800 000 ihmisellä Suomessa 
voi olla toimintarajoitteen takia esteitä arjessa liikkumisessa sekä liikunnan 
omatoimisessa tai ohjatussa harrastamisessa. He voivat tarvita liikunnan 
soveltamista ja tukitoimia. Heidän liikkumisen mahdollistajana korostuvat 

julkiset palvelut, etenkin kuntien palvelut.

TEKSTI: SAKU RIKALA

000, joissa on kävijöitä yhteensä arviolta noin 150 000. Ryh-
missä liikkuvat valtaosin ikääntyneet naiset.

Selvitys löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://
lts.fi/ajankohtaista/kuntien-soveltavan-liikunnan-pal-
veluissa-on-suuria-eroja
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Tiistai 21.8.
9.30 IX Soveltavan liikunnan päivien avaus
 • Tervetuloa, Pauli Rintala, Jyväskylän yliopisto ja 
  Mona Forsskåhl, ammattikorkeakoulu Arcada
 • Kokemuspuheenvuoro, Jari Mönkkönen
10.00 Pääluennot
 • Liikuntapoliittinen selonteko ja soveltava liikunta,   
  Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Adapted Physical Activity in the Outdoors on an Interna-
  tional Perspective, Tomás Aylward, Institute of Technology, 
  Tralee
11.30 Lounas
12.30 Rinnakkaiset teemasessiot 1–3 
ja käytännön demo 1
 • Teemasessio 1: Yhteistyöllä uusia liikkumisen mahdolli-
  suuksia, vetäjänä Päivi Topo, Ikäinstituutti – alustajina 
  Johanna Friman, Sanna Laulainen, Marianna Ylinampa
 • Teemasessio 2: Valtionhallinto soveltavan liikunnan 
  edistäjänä, vetäjä Suvi Helanen, Valtion liikuntaneuvosto 
  – alustajina Saku Rikala, Tiina Kivisaari
 • Teemasessio 3: Svenskspråkig specialmotion, 
  part I – alustajina Timo Ala-Vähälä, Tatjana Asplund, 
  Karolina Hovi
 • Käytännön demo 1: Luontoliikunta, 
  vetäjänä Tommi Yläkangas, Soveltava liikunta SoveLi ry
14.00 Kahvi
14.30 Rinnakkaiset teemasessiot 4–6 
ja käytännön demo 2
 • Teemasessio 4: Toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen, 
  vetäjänä Kaisu Mononen, Kilpa- ja huippu-urheilun 
  tutkimuskeskus KIHU – alustajina Piritta Asunta, 
  Tuomas Törrönen, Pirjo Kalmari, Kati Kauhanen
 • Teemasessio 5: Yhdenvertaisuus teoriassa ja käytännössä, 
  vetäjänä Tiina Siivonen, VAU – alustajina Marja Kokkonen, 
  Merja Heikkonen, Anni Valovirta
 • Teemasessio 6: Soveltavan liikunnan tulevaisuuden 
  osaajat, vetäjänä Anita Ahlstrand, Metropolia amk 
  – alustajina Jokke Eljala, Tiina Pyykkönen, Kati Karinharju
 • Käytännön demo 2: 
  Rentoutus, vetäjänä Sanna Weurlander, Validia Kuntoutus
16.00 Ensimmäisen päivän päätös
19.00 Iltajuhla, Hotel Scandic Park, Helsinki

Soveltavan liikunnan päivät 
Helsingissä 21.–22.8.

Liikuntatieteellinen Seura yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa järjestää 
yhdeksättä kertaa Soveltavan liikunnan päivät (entiset Erityisliikunnan päivät) 

21.–22. elokuuta 2018 Helsingissä, ammattikorkeakoulu Arcadan tiloissa
(Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki). Soveltavan liikunnan päiville 

voi ilmoittautua 3.8. mennessä osoitteessa www.lts.fi

Keskiviikko 22.8.
9.00 Soveltavan liikunnan tutkimuksen 
ja kehittämistyön tulosten esittelyä
10.00 Pääluennot
 • Gaming technology in rehabilitation programmes, 
  professor Janet Eyre, Institute of Neuroscience, 
  Newcastle University
 • Kuntien soveltava liikunta 2017, Timo Ala-Vähälä, 
  Juritele Oy
11.15 Lounas
12.15 Rinnakkaiset teemasessiot 7–9 
ja käytännön demo 3
 • Teemasessio 7: Digitalisaatio ja pelillistäminen, vetäjänä 
  Piritta Asunta, Jyväskylän yliopisto – alustajina Mikko Julin, 
  Tuulikki Sjögren, Marjo-Riitta Anttila
 • Teemasessio 8: Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta 
  sekä liikunnasta, vetäjänä Pauli Rintala, Jyväskylän 
  yliopisto – alustajina Päivi Nurmi-Koikkalainen, 
  Mikko Salasuo, Sami Myllyniemi
 • Teemasessio 9: Svenskspråkig specialmotion, 
  part II, vetäjänä Ira Jeglinsky-Kankainen, Arcada AMK
 • Käytännön demo 3: Uutta draivia harjoitteluun!, 
  vetäjinä Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto ja 
  Golfliiton kouluttaja
13.45 Kahvi
14.15 Rinnakkaiset teemasessiot 10–11 
ja käytännön demo 4
 • Teemasessio 10: Osallisuus, vetäjänä Virpi Remahl, 
  Liikuntakeskus Pajulahti – alustajina Marko Nousiainen, 
  Sanna Sepponen
 • Teemasessio 11: Integraatio, vetäjänä Aija Saari, VAU 
  – alustajina Tiina Lindström, Ira Liuski, Pirjo Pellikka, 
  Lauri Jaakkola
 • Käytännön demo 4: Digitalisaatio ja pelillistäminen 
  käytännössä, vetäjänä Erwin Borremans, 
  Keskuspuiston ammattiopisto
15.45 Päivien yhteenveto ja päätössanat
16.00 Päivien päätös
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Tutkittua

Vammaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumiseen 
vaikuttavia tekijöitä on aiemmin tutkittu lähes pelkästään 
sukupuolettomasti keskittymällä vammaisiin lapsiin ja nuo-
riin ryhmänä. Vammaiset tytöt ovat kuitenkin urheilussa 
ja liikunnassa marginaaliryhmä marginaaliryhmän sisäl-
lä. Opinnäytetyöni yhtenä tavoitteena oli tuoda esiin vam-
maisten tyttöjen marginaaliin jäänyt ääni. Selvitin työssäni, 
mitkä tekijät mahdollistavat tai estävät vammaisten tyttö-
jen liikuntaan osallistumista. Lisäksi tarkastelin, millaisia 
representaatioita urheilujulkaisujen kuvat rakentavat vam-
maisista naisurheilijoista ja -liikkujista, ja millaisia tulkintoja 
vammaiset tytöt näistä tekevät. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi PAD 
(Physical Activity for People with a Disability) -malli, joka 
yhdistää ICF-luokituksen ja ASE (attitude, social influen-
ce, self-efficacy) -mallin muodostaen monitasoisen liikun-
takäyttäytymiseen vaikuttavia yksilö- ja ympäristötekijöitä 
määrittelevän käsitteellisen mallin. Tutkimuksen aineis-
to kerättiin teemahaastattelujen sekä naisvammaisur-
heilijoiden ja -liikkujien kuvia tarkastelevan semioottisen 
kuva-analyysin avulla. Haastatteluihin osallistui kolme toi-
mintakyvyltään erilaista yli 14-vuotiasta vammaista tyttöä. 
Kuva-analyysin aineisto koostui seitsemästä Helsingin Sa-
nomien, Vammaisurheilu & -liikunta -lehden ja Iltalehden 
pääosin syyskuun 2016 aikana julkaisemista naisvammais-
urheilijoiden ja -liikkujien kuvista sekä yhdestä vammatto-
man naisurheilijan kuvasta. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vammaisten tyttö-
jen liikuntaan osallistumiseen vaikuttavat useat yksilö- ja 
ympäristötekijät, joista lähes kaikki voivat olla sekä liikun-
taan osallistumisen mahdollistajia että estäjiä riippuen 
kontekstista, muiden tekijöiden vaikutuksesta ja yksilöllisis-
tä mieltymyksistä. Ainoastaan tekijät ”aikomus harrastaa lii-
kuntaa”, ”perhe” ja ”sosiaalisuus” koettiin pelkästään liikun-
taan osallistumisen mahdollistajiksi.  

Vammaisten tyttöjen tulkinnat urheilujulkaisujen vam-
maisurheilijoiden representaatioista toivat esiin useita tee-
moja, jotka voivat vaikuttaa liikuntaan osallistumiseen joko 
positiivisesti tai negatiivisesti. Vammaiset tytöt kritisoivat 

TEKSTI: MIA WAHRMAN
KUVA: HARRI KAPUSTAMÄKI

Kaivataan laaja-alaisia 
mediarepresentaatioita 
vammaisista naisurheilijoista 
ja -liikkujista

Paratriathlonisti Liisa Liljan kuva voi kannustaa vammaisia 
tyttöjä osallistumaan liikuntaan ja urheiluun.

erityisesti vammaisurheilijoiden stereotyyppisiä mediarep-
resentaatioita, jotka kuvaavat vammaisurheilijan yli-inhi-
millisenä ja sankarillisena. Tämänkaltaisten kuvausten ei 
koettu kannustavan liikuntaan osallistumiseen. Sen sijaan 
mediarepresentaatiot, jotka korostavat vammaisurheilijan 
urheilusuoritusta ja saavutuksia nostamatta vammaisuut-
ta jalustalle, koettiin motivoiviksi. Lisäksi vammaiset ty-
töt toivoivat, että medianäkyvyys ei keskittyisi pelkästään 
vammaishuippu-urheiluun, vaan myös vammaisliikkujien 
mediarepresentaatioille annettaisiin näkyvyyttä. Tulokset 
viittaavat siihen, että vammaisten tyttöjen liikuntaan osal-
listumista tukisivat mediarepresentaatiot, jotka toisivat laa-
jasti ja monipuolisesti esiin sekä vammaisurheilua että -lii-
kuntaa.

Lähde: 
Wahrman, M. 2018. 
Vammaisten tyttöjen liikunnan harrastamisen mahdollistajat 
ja esteet. Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu. 
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O
lemme Haaga-Helia ammattikorkeakoulun lii-
kunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman toisen 
vuoden opiskelijoita. VAU halusi meidän tes-
taavan Motoasemat-materiaalin soveltuvuutta 
toimintakeskusten arjessa. Kehittämisprojekti 

liittyi liikuntapalveluiden tuotteistamiseen, jossa opiskelijat ke-
hittävät osaamistaan opintokokonaisuuden osaamistavoittei-
den mukaisesti. Toimeksiantaja taas saa lisäarvoa tuotteista-
misprojektista tehdyn toimintaehdotuksen tai monistettavan 
palvelun kautta, joten molemmat osapuolet hyötyvät.  

Projektin tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa liikun-
tainterventio Eteva-kuntayhtymän Hakamaan tilalla. Nas-
tolassa sijaitseva Hakamaan tila toimii kehitysvammaisten 
asumisyksikkönä ja järjestää työtoimintaa myös tilan ulko-
puolella asuville. Asiakkaita Hakamaalla on noin 20.

Tavoitteena oli lisätä fyysistä aktiivisuutta tilan arkeen. 
Osallistimme asiakkaita osaksi suunnittelua esimerkiksi ide-
oimalla liikunnallisia aktiviteetteja yhdessä heidän kanssaan. 
Halusimme myös mahdollistaa asiakkaille vertaisohjaajana 
toimimisen antamalla vastuuta muun muassa taukojumppi-
en ohjauksesta. Tällä pyrittiin yhteisöllisyyden kehittämiseen 
ja sisäisen motivaation tukemiseen osana liikuntaa. 

Työskentely sisälsi useita vierailuja Hakamaan tilalla. Jär-

Liikunnan avulla 
hymyjä ja oivalluksia

TEKSTI: IIDA KEISU JA KAISA KIRI  KUVA: KAISA KIRI

Iida Keisu materiaalien 
äärellä.

jestimme yhteisiä suunnittelupajoja esimerkiksi luontopolun 
ja haastekalenterin toteuttamiseen. Lisäksi pidimme demo-
ja motoasemaharjoittelusta, erilaisista taukojumpista sekä 
rentoutusharjoitteista. Hienointa oli päästä toteuttamaan 
ideoita, joita asiakkaat olivat itse ehdottaneet, kuten Haka-
maan olympialaiset. Kaikki uudet ideat tuotiin asiakkaiden 
sekä työntekijöiden eteen ehdotuksina, oli kyse sitten luon-
topolun rastipisteistä tai haastekalenterin tehtävistä. Projek-
ti olikin kuin iso tyhjä taulu, johon jokainen sai jättää käden-
jälkensä.

Aktiivisen havainnoinnin lisäksi keräsimme välitöntä pa-
lautetta tunnekorttien avulla, jotka mahdollistivat sen, että 
kaikki pystyivät tuomaan mielipiteensä esille. Vaikuttavuus 
on näkynyt osallistujamäärän kasvuna yhteisissä aktivitee-
teissa. Kipinä liikkeelle lähtemiseen on siis syttynyt. Muu-
tokset asiakkaiden arjessa eivät kuitenkaan tapahdu het-
kessä vaan ne vaativat aikaa ja aktiivisuutta ohjaajilta sekä 
asiakkailta itseltään. Tulevaisuus näyttääkin jääkö kipinä 
pysyväksi osaksi Hakamaan tilan asiakkaiden arkea. 

Halusimme luoda jotain konkreettista – hymyjä kasvoilla, 
uusia oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia. Interventio 
onnistui hienosti ja mielestämme toimintamallia voi hyödyn-
tää myös muiden toimintakeskusten kehittämistyössä..

Teema
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Asiaa ja tarinoita vammaishuippu-urheilun maailmasta.

Huipulla

T
ennis tuli tutuksi Tommi 
Tyynilälle jo pienestä pitä-
en. Hänen vanhemmillaan 
Timolla ja Leenalla oli vii-
koittainen tennisvuoro, jos-

sa Tommi-poika kulki mukana ja pää-
si vuoron lopulla vähän pelaamaankin.

Tenniskoulu Hedmanin Roger Ny-
berg oli tullut tutuksi Kanarian tennis-
leireillä, joille Tommi on alusta asti ollut 
tervetullut mukaan. Tommi halusi oppia 
lisää tennistä ja aloittaa tennistunnit Hel-
singissäkin. Aluksi Tommi pääsi Roge-
rin oppiin ajoittaisten yksityistuntien ja 
myöhemmin Tommin ja hänen kaverei-
densa ympärille rakennetun tenniksen 
erityisryhmän muodossa. Nyt Nybergin 
vetämässä Tenniskoulu Hedmanin eri-
tyisryhmässä on mukana jo 12 pelaajaa.

– Hienointa tenniksessä on pelaa-
minen ja se että kavereitakin löytyy, 
Tommi linjaa.

– Roger osaa olla omalla tavallaan 
hyvä tyyppi. Kun on meidän ryhmän 
harjoitukset, niin hän voi olla vähän vit-
saileva ja leikkimielisesti höpöttää. Kah-
destaan hänen kanssaan harjoiteltaes-
sa hän on vakavampi. Minä arvostan 
enemmän asiallista keskustelua, enkä 

Tommi Tyynilä pääsee 
väläyttämään tennistaitojaan 

Abu Dhabissa
Kehitysvammaisten Special Olympics -kesämaailmankisat

järjestetään ensi vuoden maaliskuussa Abu Dhabissa. 
Suomesta on ensi kertaa mukana tenniksenpelaajia.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

mitään höpöhöpöä.
Tommi sanoo kämmenlyönnin olevan 

hänen vahvuutensa, vaikka ei rystyssä ja 
syötössäkään ole vikaa. Lähitulevaisuu-
den tennistavoitekin on jo määritelty.

– Ennen kaikkea olisi jo kiva päästä 
Abu Dhabiin väläyttämään taitojani, että 

Tommi Tyynilä pitää kämmenlyöntiä vahvuutenaan.

miten hyvin osaan pelata tennistä.
Arabiemiraattien Abu Dhabissa jär-

jestetään kehitysvammaisten Special 
Olympics -kesämaailmankisat 14.–21. 
maaliskuuta 2019. Suomesta kisoihin 
lähtee 101 henkilön joukkue. Suomalais-
urheilijoita osallistuu kisoissa 14 lajiin. 
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Huipulla

Yksi lajeista on tennis, josta ei aiemmin 
ole suomalaispelaajia Special Olympics 
-kisoissa ollutkaan. Tommi Tyynilä ja 
Sanna Sepponen lähtevät matkaan val-
mentaja Roger Nybergin kanssa.

Abu Dhabiin on kuitenkin vielä ai-
kaa, ja Tommikin ehtii käydä monet 
kerrat treenaamassa tennistä Nyber-
gin valvovan silmän alla ennen kuin 
lentokone nousee ilmaan Helsinki-
Vantaan kentältä.

Tenniksen lisäksi Tommin harras-
tuksiin kuuluvat koripallo ja kuntosa-
li sekä basson soitto (ja vähän myös 
laulaminen) heavyrockyhtye Uhrilam-
paissa, joka toimii musiikin erityispal-
velukeskus Resonaarin alaisuudessa. 
Lisäksi hän on vuorotöissä ravintola- 
ja kahvilapalveluista rautatieasemilla 
ja kaukoliikenteen junissa vastaavas-
sa Avecra Oy:ssä. Tommin voi tavata 
esimerkiksi Helsingin päärautatiease-
man Aseman Wurstissa makkaroita 
paistamassa.

Töihin Tommi pääsee kätevästi met-
rolla, sillä hän on asunut viimeiset kolme 
vuotta omillaan Kalasatamassa sijaitse-
vassa Kipparintalossa. Koripalloharras-
tusta työt ovat sen sijaan viime aikoina 

Special Olympics 
-kesämaailmankisat 2019
Neljän vuoden välein käytävät Special Olympics -kesämaailmankisat 
järjestetään 14.–21.3.2019 Arabiemiraattien Abu Dhabissa. 
Kisoihin odotetaan noin 7 000 urheilijaa 177 maasta. 

Suomesta kisoihin lähtee 101 henkilön joukkue. Heistä urheilijoita on 71. 
Suomalaisurheilijoita osallistuu kisoissa 14 lajiin: yleisurheiluun, uintiin, 
golfiin, keilailuun, triathloniin, melontaan, rytmiseen voimisteluun, 
Unified-koripalloon, Unified -beach volleyhin, Unified-jalkapalloon, 
Unified-purjehdukseen, judoon, tennikseen ja ratsastukseen.

Suomen joukkue löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta 
www.specialolympics.fi (–> Abu Dhabi 2019).

Info

Tommi Tyynilä ja Jarkko Nieminen pelasivat yhdessä Abu Dhabin kisojen viestintäkampanjan videon kuvauksissa.

haitanneet.
– Se vähän kismittää, että torstaisin 

minulla on yleensä iltavuoro, kun olisi 
koripallotreenit. En kuitenkaan halua 
jättää ketään pulaan. Työ on tärkeää 
ja se menee muiden asioiden edelle.

Lopuksi Tommi miettii hetken, ha-

luaako puhua vielä yhdestä asiasta, 
mutta päättää sitten haluavansa.

– Sitten minulla on tyttöystävä, tai 
kihlattu (hän osoittaa sormusta sor-
messaan). Hänkin harrastaa tennistä, 
mutta tanssi ja flamenco ovat hänelle 
tärkeimmät lajit..
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Huipulla

K
aikkeen tähän Hillillä on 
nyt mahdollisuus, kiitos 7. 
maaliskuuta 2009 saadun 
keuhkojensiirron. Etene-
vä keuhkosairaus diag-

nosoitiin jo vuonna 1988 ja viimeiset 
neljä vuotta ennen keuhkojensiirtoa 
menivät happipullon kanssa kulkies-
sa. Maatilatyöt ja seminologin hommat 
jäivät jo nelikymppisenä. Loppuaikoina 
ennen siirtoa minkäänlainen liikunnan 
harrastaminen ei onnistunut.

– Heti alkuun keuhkojensiirron jäl-
keen oli vähän ongelmia, munuaiset 
eivät lähteneet aluksi toimimaan, ja 
jouduin olemaan kaksi kuukautta Mei-
lahden sairaalassa. Vapuksi pääsin 
kotiin ja hiljalleen aukesi uudet mah-
dollisuudet, kun keuhkot alkoivat ve-
tämään eikä enää uupunut saman 
tien, Hilli sanoo.

– Silloin oli jo kuntoutumisenkin 
kannalta aloitettava liikkuminen. En-
sin aloin kävellä ja sitten kokeilin juok-
suakin, mutta se oli hankalaa, kun her-
motus ei toiminut oikein. Lentopallon 
pelaamisen aloitin myös melko pian.

Lentopallo oli ollut Hillille rakas laji 
jo ennen keuhkojensiirtoa ja sen jäl-

Reijo Hilli on
aktiivinen kylänmies 
ja elinsiirtourheilija

Lappajärveläinen Reijo Hilli, 64, on pitänyt itsensä kiireisenä. Hän rakensi 
kotitilallaan sijaitsevan sorakuopan lammen rantaan laavun vapuksi. Eläkkeellä 

olevan poliisin kanssa hän organisoi talkoilla valmistuneen punttisalin 
rakentamisen. Kotikylänsä Itäkylän kyläyhdistystoiminnassa Hilli on erittäin 
aktiivinen. Lisäksi hän pelaa useamman kerran viikossa lentopalloa Itäkylän 

koululla ja myös frisbeegolfharrastus on vienyt mennessään.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: MAURI FORSBLOM

keen merkitys on vain kasvanut enti-
sestään.

– Käymme Itäkylän koululla 3–4 ker-
taa viikossa pelailemassa. Porukan ka-
saan saaminen alkaa vain olla hanka-
laa, pitää kerätä väkeä useammalta 
kylältä. Tässäkin eräänä iltana meillä oli 

pelaajia viideltä eri kylältä, Hilli toteaa.
Lentopallo toimi Hillille myös portti-

na elinsiirtourheilun pariin. Hän huo-
masi, että maaliskuussa 2010 jär-
jestetyillä VAU:n talviliikuntapäivillä 
Jyväskylässä oli mahdollisuus mennä 
tutustumaan lentopalloon.

– Olin lukenut, että he olivat voitta-
neet jo parina vuonna EM-kultaa sy-
dän- ja keuhkosiirrokkaiden kisoissa 
ja ajattelin mennä kokeilemaan, että 
mahtuisikohan siihen porukkaan mu-
kaan. Hyvinhän sinne mahtui.

Nyt Hilli ja kumppanit hakevat Itali-
an Lignanossa järjestettävistä kisois-
ta jo seitsemättä peräkkäistä sydän- ja 
keuhkosiirrokkaiden lentopallon Eu-
roopan mestaruutta.

– Lentopallojoukkueestamme on 
muodostunut tosi tiivis porukka. Me jär-
jestämme ihan VAU:sta tai SYKE ry:stä 
riippumatta omia leirejämme jopa 4–5 
kertaa vuodessa, milloin missäkin.

– Välillä olemme täällä Lappajärvellä, 
ja sitä kutsutaan korkean paikan leirik-
si, koska se on pohjoisin paikka, mistä 
meillä on pelaajia. Sitten Eurassa Tuija 
Helanderin luona on puolestaan ma-
talan paikan leiri, Hilli naurahtaa..Vuoden 2016 EM-kilpailuissa Vantaalla 

Reijo Hilli osallistui lentopallon lisäksi 
mm. pallonheittoon.
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Huipulla

J
oni Saarinen on ottanut aimo kehitysharppa-
uksia keilaajana viimeisten vuosien aikana. Vielä 
kaksi vuotta sitten kotikaupungissaan Vantaalla 
Saarinen sijoittui elinsiirron saaneiden EM-kilpai-
lujen 30–39-vuotiaiden sarjassa viidenneksi. Vuot-

ta myöhemmin Espanjassa hän jo voitti samassa sarjassa 
MM-kultaa yli sata pistettä edelliskisoja paremmalla tulok-
sella (500–393).

Tämän jälkeen hän vei nimiinsä kotimaisen Keilacupin 
A-sarjan kokonaiskilpailun kaudella 2017–2018. Se ei tule
ihan helpolla, sillä Keilacupin A-sarjassa kohtaavat Suomen
parhaat näkö-, liikunta- ja kehitysvammaiset sekä elinsiir-
ron saaneet keilaajat.

– Olen niistä vuodentakaisesta MM-kisoistakin kehitty-
nyt vielä edelleen, joten kyllä kesän EM-kilpailuissa Italiassa 
on mitali tavoitteena. Vaikka eivät mitalit ole siellä pääasia, 

Joni Saarinen.

Keilat kaatuvat
vuosi vuodelta 
paremmin
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

vaan hauskanpito ja kavereiden kannustaminen, Saarinen 
toteaa.

Keilailu on Italian EM-kilpailuissa 33-vuotiaan Saarisen 
selkeä ykköslaji, mutta elinsiirron saaneiden arvokisoissa 
on tyypillistä, että urheilijat valitsevat kisaohjelmaansa use-
ampia lajeja.

– Osallistun ekaa kertaa dartsiin, vaikka en ole sitä kuin 
joskus mökillä ja baarissa heitellyt. Muut itseä kiinnosta-
neet lajit eivät sopineet ohjelmaan keilailun kanssa, Saari-
nen sanoo.

Joni Saarinen sai munuaisensiirron reilu seitsemän vuot-
ta sitten, helmikuussa 2011. Sitä edelsi reilun vuoden mit-
tainen dialyysijakso.

– Äidilleni oltiin laittamassa fisteliä (valtimon ja laskimon 
yhdistäminen) dialyysihoidon aloittamiseksi, ja silloin hän 
ehdotti minulle, että kävisin testauttamassa itsenikin mu-
nuaissairauden varalta, Saarinen kertoo.

Saarinen oli ollut pitkään väsynyt ja huonovointinen. Hän 
oli joutunut jättämään mm. nuoruuden harrastuksen kori-
pallon taka-alalle.

– Testeissä huomattiin, että munuaiseni oli jo niin huo-
nossa kunnossa, että dialyysihoito taidettiin aloittaa heti 
seuraavana päivänä.

Myös Joni Saarisen äiti Ulla on sittemmin saanut 
munuaisensiirron ja osallistunut aktiivisesti keilailukisoihin.

– Vanhempani saivat minut reilu kolme vuotta sitten 
houkuteltua Uudenmaan munuais- ja maksayhdistyksen 
(UUMU) keilailuvuorolle, koska olin jonkin verran kaverei-
den kanssa harrastanut viihdekeilailua, Joni Saarinen ker-
too.

Koripalloa Saarinen pelasi parhaimmillaan junioreiden 
SM-tasolla saakka, mutta sen pariin hän ei ole munuaisen-
siirtonsa jälkeen palannut. Yhtä poikkeusta lukuun otta-
matta.

– Vuoden 2017 MM-kisoissa Malagassa koripallo oli kisa-
järjestäjien itse valitsemana lajina, ja täytyihän sitä sitten 
kokeilla. Kyllä siinä huomasi, että on vuosia ollut pelikentil-
tä sivussa, mutta itse asiassa yllättävän hyvin kulki peli hen-
kilökohtaisella tasolla..
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Huipulla

V
uosi 2018 on ollut sokkopingiksenpelaaja Jaa-
na Pesarille yhtä voittokulkua. Hän voitti ke-
vään kaikki kolme kansainvälistä turnaustaan 
– Pajulahdessa, Prahassa ja Pisassa. Lisäksi 
34-vuotias vantaalainen on voittanut kotimaan 

kentillä Suomen mestaruuden ja Sokkopingiscupin koko-
naiskilpailun. Näiden kahden saavutuksen arvoa nostaa se, 
että kotimaan kilpailuissa miehet ja naiset pelaavat samas-
sa sarjassa. Kansainvälisissä peleissä miehille ja naisille on 
omat sarjansa.

– En itse asiassa osaa sanoa, mistä tämä johtuu. Olenko 
jotain pieniä asioita alkanut tekemään aikaisempaa parem-
min? Luulen, että pikkuhiljaa itseluottamus on onnistumis-
ten myötä kohonnut ja olen saanut lisää tasaisuutta tähän 
touhuun, Pesari pohtii.

Toukokuun alussa Pisan turnauksessa Pesari voitti ensin 
välierässä Puolan Elzbieta Mielczarekin erin 3–2 oltuaan 
1–2-tappiolla ja sitten finaalissa maannaisensa Hanna Vil-
min 3–2 oltuaan 0–2-tappiolla.

– Olen huomannut, että periksiantamattomuuteni on 
kasvanut, en halua millään luovuttaa. Sokkopingis on fyysi-
nenkin laji, mutta se on selkeästi myös päälaji. Et pysty pär-
jäämään, jos henkinen puoli ei ole kunnossa, Pesari toteaa.

Pesari on kuulunut jo pitkään naisten sokkopingiksen 
kärkinimiin. Hänellä on useita arvokisamitaleita, ja vuon-
na 2013 hän juhli lajin maailmanmestaruutta. Silti Vilmi on 
ollut askeleen edellä. Hän on voittanut kaksi viimeisintä 
MM-kultaa ja peräti viisi viimeisintä EM-kultaa. Seuraavan 
kerran lajin Euroopan mestaruudesta pelataan 21.–28. elo-
kuuta Puolan Varsovassa, jossa Pesari, Vilmi ja Mielczarek 
ovat ennakkoon suurimmat mestarisuosikit.

Pyhtääläislähtöinen Pesari aloitti sokkopingiksen pelaa-
misen vuonna 2009, vaikka oli ottanut lajiin tuntumaa en-
simmäistä kertaa jo vuosituhannen vaihteessa.

– Silloin olin vielä sitä mieltä, että ei tästä lajista ole mi-
hinkään. Se johtui pitkälti siitä, että varusteet olivat huonot. 
Suurin piirtein pelkällä patahanskalla pelattiin, ja se tuntui 
aika kivuliaalta.

Kun Pesari vajaa vuosikymmen myöhemmin totesi, että 
pitäisi löytää itselleen uusi harrastus, olivat sokkopingiksen 
pelihanskat kehittyneet paremmin mailakättä suojaaviksi. 

Jaana Pesarin
vuosi 2018 on edennyt 

voitosta voittoon
TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Laji vei nopeasti mennessään nuoruudessaan mm. lento-
palloa, jalkapalloa ja potkunyrkkeilyä harrastaneen Pesarin.

Sokkopingis on laji, jossa olosuhteilla on iso merkitys. 
Pelipöydät ovat hieman erilaisia keskenään riippuen siitä, 
missä ja miten kauan aikaa sitten ne on tehty. Yhdessä pal-
lo liikkuu sulavammin, toisessa tahmeammin. Yhtälailla iso 
pelaamiseen vaikuttava tekijä on tila, jossa lajia pelataan.

 – Pelitilat ovat erilaisia. Akustiikka voi olla välillä hieman 
haasteellinen kaikuisuudesta tai tilan epäsymmetrisyydes-
tä johtuen. Mutta nämä asiat ovat vain sellaisia, joihin täy-
tyy totutella ja olosuhteet ovat aina kuitenkin pelaajille ta-
sapuoliset. En ehkä enää mieti näitä olosuhdeasioita ja ota 
niistä paineita niin paljon kuin ennen..

Jaana Pesari.
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Kolmannen peräkkäisen sähköpyörätuolijalkapallon Suo-
men mestaruuden huhtikuussa voittanut turkulainen FC 
Inter Powerchair osallistuu lokakuussa lajin Mestareiden lii-
gan lopputurnaukseen. Champions Cupiin voivat osallistua 
lajin kv. kattojärjestön FIPFA:n eurooppalaisten jäsenmai-
den mestarit. Lajin suurimmilla mailla on kilpailuun kaksi 
edustuspaikkaa.

Lopputurnaus järjestetään Tanskan Houssa 13.–19. loka-
kuuta. Interin kanssa samassa alkulohkossa pelaavat Balle-
rup Skovlunde (Tanska), Aspire (Englanti), Grafteaux (Rans-
ka) ja Midlands United (Irlanti).

Interin sähkärifutiksen valmentaja Erik Lundellin mukaan 
turnaus tulee olemaan joukkueelle ikimuistoinen kokemus.

– Meidän pelaajat pääsevät mittaamaan taitonsa Euroo-
pan parhaita pelaajia ja joukkueita vastaan. Se on mahtava 
mahdollisuus myös oppia. Pelaamalla kokeneita joukkueita 
vastaan opimme varmasti. Turnauksesta tulee ihan huikea 
kokemus FC Interin sähkärifutaajille. Se tuo arvokasta ko-
kemusta kovatasoisista otteluista, kertoo Lundell.

Samaan hengenvetoon Lundell toteaa Tanskan turnauk-
sen olevan iso asia koko suomalaiselle sähkärifutikselle.

– Tuleva turnaus on iso asia koko lajille Suomessa. Se että 
suomalainen seurajoukkue pääsee mukaan kansainväli-
seen huipputurnaukseen sähköpyörätuolijalkapallossa en-
simmäistä kertaa, on hieno asia. Toivon, että se toisi näky-
vyyttä ja lisäisi lajin kiinnostavuutta, pohtii Lundell.

Inter on dominoinut lajia Suomen kentillä viime vuodet. 
Mestarien liigan otteluissa Interin nuori joukkue joutuu uu-

Interin kapteeni Onni Martikainen johdattaa joukkueensa 
Champions Cupiin.

Inter sähköpyörätuolijalkapallon 
Champions Cupiin

sien haasteiden eteen.
– Pitää muistaa, että laji on erittäin nuori Suomessa 

verrattuna muihin osallistujamaihin. Toiseksi FC Interin 
joukkue on iällisesti todella nuori muihin verrattuna. Me 
pelaamme aikuisia vastaan, jotka ovat harjoitelleet ja pe-
lanneet lajia monikertaisesti meihin verrattuna. Eittämättä 
siinä on tasoero, mutta usko ja luottamus meidän pelaajiin 
ja tekemiseen on kova, päättää Lundell..

TEKSTI: FC INTERIN TIEDOTUS
KUVA: TUOMAS NOUSIAINEN

Suomi saavutti kolme mitalia paravoimanoston Euroopan 
mestaruuskilpailuista Ranskan Berck-Sur-Meristä. Oululai-
nen Janne Piipponen penkkipunnersi hopeaa alle 88-ki-
loisten sarjassa. Oululainen Juhani Kokko voitti pronssia 
alle 59-kiloisten sarjassa ja turkulainen Reetta Jokinen alle 
45-kiloisten sarjassa.

Piipposelle ensimmäisellä yrityksellä noussut 176 kiloa 
riitti kakkossijaan, kun pahimmat kilpakumppanit eivät saa-
neet viimeisiä yrityksiään hyväksytysti ylös.

Piipposelle EM-mitali oli uran toinen. Hän voitti prons-
sia vuoden 2013 EM-kilpailuissa. Myös toinen oululainen, 
59-kiloisissa nostava Juhani Kokko saavutti uran toisen EM-
mitalinsa, kun vuoden 2013 EM-pronssi sai seurakseen toi-
sen pronssimitalin Berck-Sur-Meristä. Suomen joukkueen 
kolmas oululaisnostaja Harri Kauppila sijoittui neljänneksi 
alle 80-kiloisten sarjassa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

Kolme mitalia EM-paravoimanostosta
Kokeneiden oululaisten lisäksi Suomen joukkueessa oli 

kaksi EM-kilpailujen ensikertalaista, 45-kiloisten naisten 
sarjassa nostaneet turkulainen Reetta Jokinen ja helsinki-
läinen Jenni Kuusela. Jokiselle onnistunut 35 kilon nosto 
riitti pronssiin. Kuusela jäi ilman tulosta.

Boccian Pohjoismaiden mestaruuskilpailuista Färsaaril-
ta Suomi saavutti yhdeksän mitalia (6 kultaa, 1 hopean, 2 
pronssia). Henkilökohtaisissa kilpailuissa kultaa voittivat 
Tuija Sinisalo (luokka 2), Teemu Mäkinen (luokka 3S) ja 
Jorma Naroma (luokka 4). Joukkuekilpailuissa Sinisalo voit-
ti Marko Ylikleemolan kanssa luokka 2:n, Mäkinen Risto 
Korhosen kanssa luokka 3S:n ja kolmikko Onerva Uutte-
ra, Jouko Lumme, Eero Oikarinen luokka 3:n.

Para-ampumaurheilun MM-kilpailuissa Etelä-Koreassa 
Suomen ainoa edustaja Timo Keskisimonen oli 40:s pie-
noiskiväärillä ja 19:s ilmakiväärillä..
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Juttusarjassa tutustutaan takavuosien vammaisurheilusuuruksiin ja 

otetaan selvää, mitä heille kuuluu nyt.

Sotainvalidi Otto Malkki 
pärjäsi hiihdossa monelle 

tervejalkaisellekin
Sotainvalidit, hiihtäjä Otto Malkki etunenässä,

olivat Suomen ensimmäisiä vammaisurheiluhuippuja.

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

K
angaslammilaisen, tuolloin 22-vuotiaan Malkin 
osalta jatkosota päättyi 17. toukokuuta 1942 Itä-
Karjalassa sijaitsevan Seesjärven rantaan. Kim-
moke rantakivestä osui nuorukaisen oikeaan jal-
kaan.

Jalka jouduttiin amputoimaan polven alapuolelta. Jälkikä-
teen tynkää jouduttiin lyhentämään vielä kahdeksan ker-
taa, joten elämä jatkui reisiamputoituna.

Otto Malkki palasi kotiin Kangaslammille, joka nykyään 
on osa Varkauden kaupunkia. Hänelle pilkottiin tontti Kirk-
korannasta ja pikku hiljaa alkoi uuden elämän rakentami-
nen itsenäisenä säilyneessä isänmaassa.

Kirkkorantaan nousi talo. Malkki meni naimisiin, he saivat 
neljä lasta. Hän aloitti metsurintyöt. Hän kokeili hiihtämis-
tä, ja sehän sujui. Edelleen.

– Olin nuorena hiihtänyt päivittäin kahdeksan kilometrin 
matkan kouluun, hyviä mäkiä. Siinä oppi menemään, nyt 
98-vuotias Malkki kertoo Mikkelissä Kyyhkylän kuntoutus-
keskuksessa.

Tasatyöntöä kun mentiin, niin siinä ei lopulta proteesi lii-
koja hidastanut. Otto Malkki oli kiistatta yksi parhaista so-
tainvalidiurheilijoista, niin kotimaassa kuin kansainvälisillä-
kin areenoilla. 

”Kisojen suureksi sankariksi nousi Otto Malkki, jonka hiih-
tosuorituksia Saksan lehdistö ja televisio pitivät fantastisina. 
Hän saikin siellä nimensä eteen Champion – maailmanmesta-
ri – taistelija”, kirjoittaa Malkin kilpakumppani Veikko Lai-
ho sotainvalidien urheiluhistoriaa luotaavassa teoksessaan 
”Sotavammaisurheilu 1945–1975”. 

Samaisesta teoksesta selviää, että Malkki oli voittamaton 
sotainvalidien hiihtokilpailuissa reisiamputoitujen luokassa 
vuodesta 1955 aina 70-luvun alkuun saakka. Hän oli kova 
tekijä myös vammattomien kilpailuissa.

– Kyllä minä voitin monta kertaa tervejalkaisiakin. Kyllä 
sitä ihmeteltiin, Malkki sanoo.

Malkin tytär Riitta Koponen muistelee isänsä kertoneen, 
että kilpakumppanit olisivat käyneet joskus kisan päätteek-

Malkin sukua kolmessa polvessa: Otto Malkki ja pojantyttärensä 
Saara (vas.) sekä tyttärensä Riitta.
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si vähän koputtelemassakin, että löytyykö sieltä oikeasti 
puujalka.

Vammaisurheilu kehittyi ja kansainvälistyi toisen maailman-
sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Ensimmäiset ”kärrypoikien 
olympialaiset”, eli kisat, joita nyttemmin paralympialaisiksi kut-
sutaan, järjestettiin vuonna 1960 Roomassa. Ne olivat vielä 
pelkästään selkäydinvammaisille urheilijoille suunnatut kisat. 
Lempääläläinen Tauno Valkama voitti Suomen historian en-
simmäisen paralympiamitalin, kultaa 50 metrin vapaauinnista.

Talvikisoissa päästiin olympia-nimikkeen alla kilpailemaan 
vasta vuonna 1976 Ruotsin Örnsköldsvikissä, mutta Otto Malk-
ki ja muut Suomen hiihtovoimaiset sotainvalidit niittivät sitä 
ennen mainetta muissa kansainvälisissä kisoissa. Muun muas-
sa vuoden 1974 hiihdon MM-kilpailuissa Ranskassa Malkki ja 
Mikkelin Kalle Tiusanen voittivat kaksi mestaruutta mieheen.

Sotainvalidien Veljesliiton urheilutoimikunta oli perustettu jo 
vuonna 1945, ja oma Sotainvalidien Urheiluliitto perustettiin 
sen pohjalta vuonna 1960. Sotien jälkeen alkoi urheilutoimin-
ta viriämään myös Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvalidien 
Liiton (nykyinen Invalidiliitto) piirissä. Sieltä puolestaan irtosi 
omaksi järjestökseen Suomen Invalidien Urheiluliitto vuonna 
1964. Näin ollen Suomessa oli pitkän aikaa kaksi aktiivista lii-
kuntavammaisten henkilöiden urheilujärjestöä, jotka lähetti-
vät urheilijoita kansainvälisiin kilpailuihin.

Vuoden 1976 Örnsköldsvikin paralympialaisissa suoma-
laiset sota- ja siviili-invalidit muodostivat melko lyömättö-
män joukkueen. Sotainvalidit Malkki ja Tiusanen vahvistet-
tuna kempeleläisellä siviili-invalidilla Pertti Sankilammella 
voittivat jalka-amputoitujen hiihtoviestin näytöstyyliin. Hen-
kilökohtaisilla matkoilla reisiamputoitujen luokassa Sanki-
lampi oli ykkönen, Malkki kakkonen ja Kajaanin Tauno Sep-
pänen kolmas niin viidellä kuin kymmenellä kilometrillä.

– Pertti oli kova poika, Malkki muistelee kisojaan nuorem-

man kilpakumppaninsa kanssa.
Vielä vuonna 1980 Norjan Geilossa järjestetyissä historian 

tosissa talviparalympialaisissa Otto Malkki saavutti pronssia 
viiden kilometrin matkalla. 1980-luvulle tultaessa sotainvali-
deilla alkoi olla sen verran ikää, että ainakin korkeimmalla kan-
sainvälisellä tasolla estradi oli jatkossa siviili-invalidien.

Otto Malkki jatkoi eloaan Kangaslammen Kirkkorannas-
sa, oli aktiivinen toimija kyläyhteisössä ja paikallisessa ur-
heiluseurassa Kangaslammen Kisailijoissa. Metsätyöt jat-
kuivat myös niin pitkään kuin kunto salli. Se oli hiihdon 
ohella osa-alue, jossa Malkin sanoin eivät hänelle ”monet 
tervejalkaiset miehetkään pärjänneet”.

Vuonna 2009 Otto Malkki sai Kaatuneiden Muistosäätiön Ve-
teraanipalkinnon ”pitkäaikaisesta, ansiokkaasta ja jälkipolville 
esimerkiksi kelpaavasta työstä sotiemme veteraanien ja nuo-
rison keskuudessa”. 

Sotainvalidien urheilulla oli suuri merkitys urheilijoille itsel-
leen osana uuden elämän aloittamista sodan kauheuksien 
jälkeen. Mutta sillä voi nähdä myös laajemman yhteiskunnal-
lisen, jopa toivoa ihmiskunnalle antavan merkityksen. Veikko 
Laiho siteeraa Sotavammaisurheilu 1945–1975 -teoksessaan 
stuttgartilaista Sportbericht-lehteä vuodelta 1953: ”Eikö todel-
la olekin onniteltava Eurooppaa siitä, että eiliset vastustajat jot-
ka toisiaan vahingoittivat, tänään solmivat todellisia ystävyyssi-
teitä ja kohtaavat toisensa sopusointuisissa kilpailuissa!”.
Lähteet:
Laiho, Veikko (1975): Sotavammaisurheilu 1945–1975.
Suomen Kuvalehti 17/2009: Otto ja jalka, s. 48–49.
Varkauden Sotainvalidit – Historiikki. 
www.varkaudensotainvalidit.net/sotainvalidit/Sotainvalidit/
historiikki.pdf
Otto Malkin haastattelu, Mikkeli 23.5.2018

Vuoden 1974 suomalaiset sotainvalidien hiihdon maailmanmestarit. Otto Malkki alarivissä vasemmassa reunassa.
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V
AU:n Valtti-ohjelmassa 
erityistä tukea tarvitsevil-
le lapsille ja nuorille etsi-
tään liikuntaharrastusta. 
Ohjelmaan mukaan pääs-

syt saa itselleen henkilökohtaisen Val-
tin, joka toimii harrastuksen pariin 
saattajana ohjattavalleen.

Valtit ovat pääasiassa liikunta-, kas-
vatus-, kuntoutus- tai sosiaalialan 
opiskelijoita. Ohjelman tiivis kytkös 
opiskelijoihin tekee sen, että 
Valtti-ohjelma toimii pääasi-
assa vain isoilla oppilaitos-
paikkakunnilla.

Suosittu ja hyvää palautet-
ta saanut ohjelma kiinnostaa 
kuitenkin pienemmilläkin 
paikkakunnilla. Uudenmaan 
koillisosissa sijaitsevassa 21 
000 asukkaan Mäntsäläs-
sä Valtti-ohjelma käynnis-
tyi tänä vuonna ensi kertaa. 
Yhteistyöoppilaitokseksi löy-
tyi Keski-Uudenmaan koulu-
tuskuntayhtymä Keuda, jon-
ka Mäntsälän toimipisteessä 
on vuodesta 2016 lähtien 
koulutettu lähihoitajia.

Valtti ei olisi Mäntsälään 
saapunut ilman kunnan eri-
tyisliikunnanohjaaja Satu 
Karjalaisen aktiivisuutta.

– Sain kutsun VAU:n Tam-
pereella tammikuussa jär-
jestettyyn Valtti-seminaa-
riin, jossa esiteltiin ohjelmaa Satu Karjalainen.

Mäntsälässä 
kokeillaan
Valtti-ohjelmaa
Mäntsälän erityisliikunnanohjaaja Satu Karjalainen sai tietää Valtti-ohjelmasta, 
otti selvää voisiko sen saada myös Mäntsälään ja laittoi homman pyörimään.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

ja käytiin läpi ohjelman edellisvuotta. 
Kysyin siellä, että olisiko Mäntsäläs-
sä mahdollista aloittaa Valttia, mutta 
siihen ei vielä sanottu juuta eikä jaa-
ta. Kun sitten otin yhteyttä Keudan lä-
hihoitajien opettajaan, ja hän näytti 
vihreää valoa, että Valtti-ohjelma voi-
si hyvinkin onnistua, lähti homma ete-
nemään, Karjalainen kertoo.

Valtti käynnistetään Mäntsälässä 
maltillisesti. Kaksi lähihoitajaopiskeli-

jaa lupautui mukaan ja he toimivat sa-
malla myös Mäntsälän Valtti-koordi-
naattoreina, mikä tarkoittaa sitä, että 
he organisoivat Valtti-ohjelman kulkua 
alueella ja toimivat myös linkkinä Valt-
ti-ohjelmaa järjestävän VAU:n suun-
taan. Jos kaksikon lisäksi muitakin lähi-
hoitajaopiskelijoita intoutuu mukaan, 
se on bonusta.

Satu Karjalainen on toiminut Mänt-
sälän erityisliikunnanohjaajana vuo-

desta 2016 lähtien, jolloin 
virka perustettiin erityislii-
kuntahankkeen myötä. Pal-
jon on Mäntsälässä erityislii-
kunnan saralla käynnistetty 
sittemmin tyhjästä, ja Valtti-
ohjelman Karjalainen näkee 
tarpeelliseksi lisäksi kunnan 
erityistä tukea tarvitsevien 
lasten liikuttamiseksi.

– Tällä hetkellä minulla on 
kunnan järjestämän toimin-
nan osalta tarjota Valtti-oh-
jelman kautta tuleville lap-
sille vain sählykerhoa. Olen 
kuitenkin ollut yhteydessä jo 
mäntsäläläisiin urheiluseu-
roihin ja kehottanut heittä il-
moittautumaan VAU:n Löy-
dä oma seura -palveluun. 
Lisäksi Mäntsälän sijainti on 
sellainen, että on suhteel-
lisen lyhyt matka esimer-
kiksi Järvenpään ja Lahden 
harrastuksiin, Karjalainen 
sanoo..
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S
uomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n Valtti-
ohjelmassa pyritään auttamaan vammaisia ja eri-
tyistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria liikunta-
harrastusten pariin Valttien eli henkilökohtaisten 
ohjaajien avustuksella. Valtit ovat pääasiassa lii-

kunta-, kasvatus-, kuntoutus- tai sosiaalialan opiskelijoita.
Kevään haussa Valtti-ohjelmaan haki 300 lasta ja nuor-

ta. Heistä arviolta noin 250 tulee saamaan itselleen Valtin tai 
Valtti-parin. Myös Valtti-ohjelman kahtena aiempana vuon-
na 2016 ja 2017 pystyttiin mukaan ottamaan noin 250 lasta 
ja nuorta.

Valtti-ohjelmalla on havaittu olevan merkitystä paitsi erityis-
lasten ja -nuorten liikkumiseen lisäämisessä myös syrjäytymi-
sen ehkäisyssä.

– Hakemuksissa nousi esille, että perheiden tavoitteena on 
löytää uusi harrastus ja toivotaan myös löytyvän uusia ystä-
viä Valtti-ohjelman avulla, kertoo Valtti-ohjelmaa koordinoiva 
Nina Peltonen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:sta.

Valtti-ohjelmaan hakeneiden lasten ja nuorten sukupuolija-
kaumassa on selkeä vinouma. Aiempina kahtena vuonna poi-
kia on ollut noin kaksi kolmasosaa hakijoista, nyt suhde oli jo 

• Rovaniemi (Lapin AMK)
• Kemi (Lapin AMK)
• Oulu (Oulun AMK)
• Pori (SAMK)
• Seinäjoki (SeAMK)
• Kajaani (Kajaanin AMK)
• Kuopio (Savonia AMK)
• Mikkeli (XAMK)
• Joensuu (Karelia AMK)
• Jyväskylä (Jyväskylän yliopisto/liikunta & JAMK)
• Tampere (Tampereen yliopisto/okl & TAMK)
• Lahti-Heinola (Haaga-Helia AMK, LAMK & Pajulahti)
• Turku (Turun AMK)
• Espoo-Helsinki-Vantaa (Laurea AMK, Arcada AMK,  
 Metropolia AMK)
• Imatra
• Mäntsälä (Keuda)
• Vaasa (VAMK & Åbo Akademi)

Lisätiedot Valtti-ohjelmasta: www.vammaisurheilu.fi/
ajankohtaista/valtti

Info

Super-Valtit auttamaan 
pääkaupunkiseudun Valtti-pulaan

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

lähempänä kolmea neljäsosaa (220/300).
– Tähän meidän on jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän 

huomiota, keksiä keinoja tyttöjen kannustamiseksi mukaan, 
Peltonen pohtii.

Pääkaupunkiseudulla ongelmana oli edellisvuosien tapaan 
se, että Valtiksi ilmoittautuneita opiskelijoita oli huomattavas-
ti vähemmän kuin ohjelmaan hakeneita lapsia ja nuoria. Valt-
ti-ohjelmaa koordinoiva VAU pyrkii ratkomaan Valtti-vajetta 
palkkaamalla liikunta- tai vapaa-ajanohjaajakoulutuksen saa-
neita vammaisia henkilöitä ns. Super-Valteiksi, joilla on use-
ampia Valtti-ohjattavia.

Noin puolentusinan Super-Valtin joukkoon on lupautunut 
myös aktiiviurheilijoita, kuten liikuntaneuvojaksi opiskeleva 
ratakelauksen maailmanmestari Amanda Kotaja ja liikun-
nanohjaajaksi valmistunut maalipalloilija Miika Honkanen. 
Pääkaupunkiseudun Super-Valtteja luotsaa VAU:n lasten ja 
nuorten liikunnan suunnittelija, ratakelauksen paralympiami-
talisti Henry Manni.

Valttien ja ohjattavien yhteiset liikuntakokeilut alkavat syk-
syllä sen jälkeen, kun Valtit ovat tutustuneet ohjattaviinsa ja 
laatineet sen pohjalta liikuntakokeilusuunnitelman..

Valtti-ohjelman keskuspaikkakunnat/-alueet
Valtti-ohjelma keskittyy reilulle parillekymmenelle paikkakunnalle, joissa on ohjelman yhteistyöoppilaitoksia. 
Yhteistyöoppilaitos on oheisessa listassa sulkeissa.
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J
okakeväinen Para School 
Day -koulukiertue on saatu 
kunniakkaasti päätökseen. 
Tänä keväänä Para School 
Day vieraili yhteensä seit-

semällä koululla Espoossa, Vaasassa, 
Tuusulassa ja Porvoossa. 

Kiertueen aikana kohdekoulun op-
pilaat kokivat jälleen kerran liikunnan 
riemua ja oivalluksia siitä, että jokai-
nen liikkuu tavallaan. Paralajit tulivat 
päivän aikana tutuiksi lajikokeilujen 
kautta ja kiertuekoordinaattorin roo-
lissa oli todellinen ilo nähdä iloisia kas-
voja ja tekemisen meininkiä. 

Mukana kouluilla oli tuttuun tapaan 
urheilijavieraita kertomassa tarinaan-
sa ja päivien aikana nähtiin monia hie-
noja kohtaamisia urheilijavieraiden ja 
oppilaiden välillä. Kysymyksiä kysyt-
tiin ja niihin saatiin vastaus – 3000 las-
ta tietää yhdenvertaisesta liikunnasta 
taas enemmän kuin ennen kiertuet-
ta. Kiitos kaikille, jotka olitte mukana 
mahdollistamassa kiertuettamme!

Para School Day elää tällä hetkellä 
murrosvaihetta. Vuonna 2016 kiertu-
etta haki melkein 200 koulua ja vain 12 
koulua valittiin. Tämä epäsuhta synnytti 
halun muutokseen, jotta hyvin perustel-
luille hakemuksille ei tarvitsisi lähettää 
enää sydäntä riipiviä vastauksia: ”Tei-
dän koulua ei tänäkään vuonna valittu”. 

Syntyi ajatus Para School Day -vii-
kosta, joka saapuisi yhteen kuntaan 
kerrallaan ja vierailisi viidessä eri kou-
lussa. Ensi syksynä, pitkällisen kehitys-
työn jälkeen, pääsemme pilotoimaan 
ainakin Salon ja Porvoon kanssa Para 
School Day -viikkomallia.

Para School Day: 
Sisältö pysyy 
muuttumattomana 
– toimintatavat kehittyvät
TEKSTI: REETA LINDEMAN KUVA: PARALYMPIAKOMITEA

Yhteistyökuntamme siis valitsee vii-
si alueensa koulua ja me toteutam-
me Para School Day -tapahtumapäivät 
Avaimet käteen -periaatteella aivan 
niin kuin tähänkin asti. 

Vuodesta 2019 alkaen Para School 
Day -viikot avautuvat myös muille kun-
nille ja olen ilahtunut, miten positiivises-
ti uusi toimintatapamme on otettu vas-
taan. Koulut ja sitä kautta myös kunnat 
ymmärtävät selkeästi, että liikunnalla 
on tärkeä rooli asennekasvatuksessa.

Olen huomannut, että meillä vam-
maisurheilun saralla toimivilla sekä 
koulun ja kunnan eri viroissa toimivilla 
on yhteisiä tavoitteita: lisätä yhdenver-

taisuutta, poistaa eriarvoisuutta ja an-
taa mahdollisuus osallisuuteen jokai-
selle. Näissä tavoitteissa Para School 
Day-tapahtumat ovat oiva työkalu.

Paralympiakomiteassa on toive siitä, 
että jonakin päivä pystyisimme toteut-
tamaan 20 Para School Day -viikkoa 
vuoden aikana. Milloin se toteutuu, 
sitä emme tiedä, mutta sitä kohti py-
rimme.. 

Para School Day -viikko kuntaasi? 
Tiedustelut:
reeta.lindeman@paralympia.fi,
puh. 050 3656 807
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Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

TEKSTI: SOILE HONKALA JA ANTTI TULASALO KUVAT: SOILE HONKALA

Vinkkejä uintiharrastuksen 
aloittamiseen

U
inti sopii ihan jokaiselle ikään katsomatta. Se 
on harrastus, jota koko perhe voi tehdä yh-
dessä taitotasosta ja toimintakyvystä riippu-
matta. Joskus vaikeasti vammaisen lapsen 
vanhemmat kokevat, että uinnin aloittaminen 

on vaikeaa tai työlästä. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpe-
lastusliiton erityisuinnin kouluttajat Kaisa Liesmäki ja Kat-
ri Rannikko antavat vinkkejä siihen, miten tehdä uintiker-
rasta mahdollisimman miellyttävä niin, että uinnista saattaa 
ajan kanssa tulla koko perheen lempiharrastus.

Ympäristö tutuksi
Uimahallissa on paljon erilaisia ääniä ja valoja, joihin kan-
nattaa tutustua rauhassa. Myös veden lämpötila vaikuttaa 
uintikerran onnistumiseen. Lämpimässä vedessä rentou-
tuu ja pystyy uimaan pidempään. Uimalakilla ja pitkähihai-
silla uima-asuilla voidaan tarvittaessa lisätä lämpötilaa.

Veteen tutustumista
Anna lapsen tutustua veteen rauhassa jo etukäteen esi-
merkiksi ammeessa. Anna lapsen tunnustella ja kokeilla 
vettä ja liikkua tai olla liikuteltavana vedessä. Tarvittaessa 
uinnin apuvälineitä voi hyödyntää veteen tutustumisessa.

Ohjatuista ryhmistä saa vinkkejä ja ideoita uintiin
Kannattaa tiedustella järjestetäänkö omassa kunnassa eri-
tyisuintiryhmiä. Jos kunnassa ei ole valmiita ryhmiä, kan-
nattaa kysyä olisiko kunnassa vauva- ja perheuinteja, joi-
hin voisi mennä mukaan, vaikka vähän isommankin lapsen 
kanssa. Näiden uintiryhmien aikana uimahalli on usein rau-
hallisempi ja vesi saattaa olla lämpimämpää. Lisäksi koulu-
tetut ohjaajat tarjoavat osaavaa ohjausta. 

Ohjatut uintiryhmät tarjoavat vinkkejä ja ideoita uintiin.Lasta kannattaa totuttaa veteen uintikerran aluksi.

Avustaminen mahdollisimman kevyeksi
Jokainen haluaa varmistaa lapselleen mahdollisimman mu-
kavan uintikokemuksen. Yhtä tärkeää on kuitenkin varmis-
taa, että vanhempi ei itse väsy uinnin aikana. Jos jokainen 
uintikerta vie voimat äärirajoille, ei uinnista todennäköi-
sesti tule koko perheen lempiharrastusta. Sen vuoksi kan-
nattaa suosia uimahalleja, joissa esteteettömyys on otettu 
huomioon ja joissa on lainattavissa esimerkiksi suihkutuo-
leja ja kylpytukia.  

Uinnin apuvälineitä käyttöön
Uinnin apuvälineiden avulla voidaan varmistaa mahdolli-
simman turvallinen uinti mahdollisimman kevyellä avusta-
misella. Niiden avulla vaikeasti vammaisen lapsen on myös 
mahdollista saada kokemus itsenäisestä uinnista. Kehi-
tysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminnan ja Suomen Ui-
maopetus- ja Hengenpelastusliiton toimintavälinekurssilla 
hyödynnettiin esimerkiksi niska- ja käsikellukkeita, pelas-
tusliivejä, lasten vesijuoksuvöitä ym. apuvälineitä (joista 
mainittakoon esimerkiksi Swim Trainer, Stabilon-uintityyny 
ja Chailey-niskakelluke). Leluilla ja muilla virikkeellisillä vä-
lineillä voidaan innostaa vaikeasti vammaista lasta liikku-
maan ja harjoittelemaan taitojaan vedessä.

Allasterapiasta vinkkejä perheen yhteisiin 
uintihetkiin
Liesmäki ja Rannikko muistuttavat, että jos lapsi on KELAn 
kuntoutuksessa, hänellä on mahdollisuus kokeilla uintia 
liikuntakokeiluna fysioterapeutin ohjaamana. Parhaimmil-
laan ohjattu uintikokeilu antaa perheelle vinkkejä uintiin 
vaikeasti vammaisen lapsen kanssa ja näin innostaa koko 
perhettä yhteisen uintiharrastuksen pariin!.
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Katsaus kunto- ja harrasteliikunnan
ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoihin.

Kuntoillen

V
uosi sitten Kehitysvammaisten Tukilii-
ton alainen Malike järjesti Jaatisen Ma-
jalla Helsingissä soveltavan liikunnan 
välineiden kokeilutapahtuman. Syn-
tymästään asti sokea moninäkövam-

mainen Henri Ekman pääsi tapahtumassa kokeile-
maan rinnakkain ajettavaa tandempyörää.

– Tandemilla on kiva ajaa, kun siinä on vauhtia ja 
saa ulkoilla, Henri sanoo.

Tapahtumassa kokeiltavana ollut Pegasus-merk-
kinen pyörä oli riittävän tukeva ja Henri ihastuikin 
sen turvallisuudentunteeseen.

– Hänelle ei tule kysymykseen perättäin ajetta-
va tandem ihan turvallisuussyistä, äiti Johanna Ek-
man sanoo.

– Kysyimme Pegasus-pyörän hintaa ja kauhis-
tuimme. Henrin tarvitsemien lisävarusteiden, eli 
käytännössä käsinojien kanssa hinnaksi tuli noin 
9 500 euroa. Sanoinkin maahantuojalle, että tässä 
menee nyt aikaa ennen kuin saamme rahoituksen 
kasaan, hän jatkaa.

– Mielestäni on hyvin erikoista, että tällaiseen te-
rapiapyörän nimikkeellä tehtävään hankintaan tu-
lee täydet arvonlisäverot. Saahan inva-autoihinkin 
verovähennykset, Johanna Ekman ihmettelee.

Kotikaupungin tuesta 
suuri apu Henrin 
tandemin hankinnassa
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: JOHANNA EKMAN

Vierekkäin istuttava Pegasus-tandem on Henrille 
sopivan tukeva pyörä.
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Henri Ekman ja Jussi-isä 
pyöräilemässä Haminan 
raatihuoneen edustalla.

Henrin vanhemmat työskentelevät molemmat 
pääkaupunkiseudulla, ja perhe asuikin aiemmin 
Helsingissä. Sieltä tie vei ensin Hämeenlinnaan, sit-
ten Nurmijärvelle ja lopulta kaakonkulmaan Hami-
naan.

– Kun olemme muuttaneet, on ollut aina kaksi tär-
keää kriteeriä. Ensinnäkin minulla tulee olemaan 
työt jatkossakin pääkaupunkiseudulla. Toiseksi kun-
nassa, johon muutamme, täytyy olla toimivat terve-
ys- ja sosiaalipalvelut Henrille, Johanna Ekman to-
teaa.

Helsinki ei kakkoskriteerin osalta saa kehuja Ek-
maneilta. Hämeenlinnassa ja Nurmijärvellä asi-
at olivat jo huomattavasti paremmin. Hamina on 
osoittautunut Johanna Ekmanin sanoin ”oikeaksi 
paratiisiksi”.

Henri, 19, opiskelee musiikkia reilun sadan ki-
lometrin päässä Nastolan Kaarisillassa. Haminan 
kaupunki tukee Henrin opiskeluja kustantamal-
la taksimatkan Haminasta Nastolaan maanantaina 
ja takaisin perjantaina sekä kaksi henkilökohtaista 
avustajaa Nastolaan auttamaan Henriä paitsi opis-
keluissa myös vapaa-ajan aktiviteeteissa.

– Henrillä ei ilman avustajia olisi mahdollisuutta 
juuri lähteä asunnostaan. Nyt hän voi käydä keilaa-
massa, uimassa ja konserteissa, äiti-Johanna kiitte-
lee.

– Soitan Moogia (syntetisaattori) ja tykkään rock’n 
rollista, Henri kertoo musiikintäyteisestä elämäs-
tään Nastolassa.

Kesäisin, koulujen lomien aikaan, Haminan kau-
punki kustantaa mahdollisuuden itsenäisen asumi-

sen asuntolaharjoitteluun Ravimäen palvelukeskuk-
sessa, jossa Henri pääsee myös tekemään ohjattuja 
kesätöitä. 

– Teen neulahuovutustöitä ja takan sytykkeitä, 
Henri toteaa.

Kun Henrin opinnot Nastolassa päättyvät suun-
nitelmien mukaan vuonna 2020, on hänelle paikka 
odottamassa Ravimäessä.

Haminan kaupungin erittäin myönteinen suhtau-
tuminen vaikeavammaisiin asukkaisiinsa teki Ek-
maneille helpoksi aloittaa rahoituksen kerääminen 
Henrin Pegasus-tandemiin kaupungintalolta.

– Melkein kyllä hävetti sanoa koko hankintasum-
maa. Mutta sieltä saatiin 4 000 euron siemenraha. 
Se helpotti myös jatkorahoituksen hankkimista, Jo-
hanna Ekman sanoo.

Tukilinja ry:n kautta he saivat 1 500 euroa, Soke-
ain Ystävät ry:ltä 500 euroa ja Suomen Näkövam-
maissäätiöltä 500 euroa. Ulkopuolista tukea Pega-
sus-pyörään kertyi siis yhteensä 6 500 euroa ja itse 
maksettavaa 3 000 euroa. Nyt Henri polkee Jussi-
isänsä kanssa pitkin Haminan katuja..
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P
itkän uran rallin kartanlukijana tehnyt Eirtovaa-
ra vammautui 11 vuotta sitten Saksassa. Hän 
joutui sairaalaan ralliulosajon seurauksena. Sai-
raalassa epiduraalipuudutus osui vikapaikkaan, 
selkäytimeen. Lääkärit eivät havahtuneet tilan-

teeseen ajoissa, selkäytimeen tihkunut veri pääsi hyyty-
mään ja Eirtovaara halvaantui.

Elämä täytyi suunnitella kokolailla alusta, mutta yhdestä 
rakkaasta harrastuksestaan, golfista, Eirtovaaran ei täyty-
nyt luopua.

– Lääkärini vinkkasi, että golfia voi pelata paragolferin 
avulla. Vakuutusyhtiön kautta on mahdollista saada rahoi-
tus kahteen harrastusvälineeseen, mutta paragolferi on 

Golfista ei täytynyt luopua
Savonlinnalainen Tapio Eirtovaara, 71, on toistaiseksi ainoa suomalainen 

golfinpelaaja, jolla on käytössään paragolferi, eräänlainen golfin peluuseen 
suunniteltu sähköpyörätuoli, jonka avulla voi nousta lyödessään pystyasentoon.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: MIKKO PÄÄKKÖNEN

Tapio Eirtovaara avasi 
kotimaisen kilpailu-
kautensa Raaseporin 
Ruukkigolfissa toukokuun 
lopulla käydyssä erityisgolfin 
E-Tour -kiertueen kilpailussa.

sen verran kallis, että jouduin menemään vakuutusoikeu-
teen kahdesti sen saadakseni, Eirtovaara kertoo.

Täysihintainen paragolferi maksaa saman verran kuin 
uusi auto. Sellaista vakuutusyhtiö ei suostunut savonlin-
nalaiselle hankkimaan. Eirtovaara bongasi kuitenkin netis-
tä puoleen hintaan myynnissä olevan käytetyn paragolfe-
rin, ja toinen yritys vakuutusoikeuden kautta tuotti tulosta.

Paragolferin avulla Eirtovaara nousee lyödessään pysty-
asentoon. Eirtovaaran vatsalihakset eivät toimi, joten hän 
joutuu pitämään toisella kädellä tukea ja lyömään yhdel-
lä kädellä. 

Nykyään Eirtovaaralla on jo kaksi paragolferia, kun hän 
osti tamperelaismieheltä toisen laitteen. Eirtovaara asuu 
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Tapio Eirtovaara lyö palloa paragolferista yhdellä kädellä.

talvet Espanjan Torrevijassa, joten hänellä on omat para-
golferinsa molemmissa kotimaissaan.

– Yritin alkuun vammautumiseni jälkeen olla talvetkin Sa-
vonlinnassa, mutta ei siellä päässyt oikeastaan liikkumaan 
mihinkään. Nyt viimeiset kahdeksan talvea olen asunut Es-
panjassa. Alkuun, kun oli vain yksi paragolferi, se täytyi joko 
ajaa itse Espanjaan tai laittaa kuorma-autorahdissa, Eirto-
vaara sanoo.

Eirtovaara pelaa golfia Suomessa ja Espanjassa sekä kier-
tää myös kansainvälisen erityisgolfjärjestön EDGA:n kilpai-
luja eri puolilla Eurooppaa. Hänellä on vuosikymmenen 
aikana syntynyt hyvä tuntuma golfkenttien esteettömyys-
seikkoihin.

– Suomessa olen 12 kentällä pelannut ja niistä ehkä kaksi 
on sellaisia, joihin en mene uudestaan. Niissä ongelma on, 
että ne ovat liian mäkisiä. Joutuu välillä kiertämään pitkiä 
matkoja päästäkseen lyömään, ja paragolferilla ei pysty lyö-
mään kovin kaltevista ja jyrkistä paikoista. Märällä kentällä 
on myös paragolferin kanssa vaikeaa, Eirtovaara selvittää.

Eirtovaaran asenne golfkenttien ja -ympäristöjen esteet-
tömyysasioihin on hyvin ymmärtävä.

– Olen ainoa paragolferin käyttäjä ja pyörätuolipelaaja 
Suomessa. Ei voi olettaa, että asioita tehtäisiin vain minua 
varten. Mielestäni yleisellä tasolla erityisgolfareiden tar-
peet on Suomessa otettu melko hyvin huomioon, ja siihen 
on herätty, että yhä enemmän tulee olemaan ikääntyneitä, 
huonojalkaisia pelaajia, hän toteaa.

Eirtovaaralla on oltava aina avustaja mukana, sillä mm. 
tiin asettaminen ja pallon reiästä noukkiminen eivät onnis-
tu paragolferista käsin. Avustaja hoitaa myös ilmoittautu-
miset ja muut käytännön asiat klubirakennuksessa, jos se 
ei Eirtovaaralta pyörätuolin kanssa onnistu.

– Esteellisimpiä ovat tietysti vanhat kartanotyyppiset golf-

klubit, joita Suomesta löytyy jonkin verran, Eirtovaara toteaa.
Hän kiittelee golfyhteisön valmiutta auttamaan, jos tar-

vetta ilmenee. Ihmisten avuliaisuus on oiva vastalääke ym-
päristön esteellisyyteen.

– Ei ole tarvinnut pelätä, että joutuu pitkäksi aikaa ole-
maan bunkkerissa jumissa. Ihmisten avuliaisuudessa on 
kyllä selkeitä kulttuurieroja: Espanjassa auttajia on usein jo-
noksi asti, Suomessa vähän ensin katsellaan, että pääsee-
köhän tuo tuosta, Eirtovaara naurahtaa.

Suurin haaste golfkierroksen aikana liittyy wc-käynteihin. 
Golfklubeilta löytyy usein esteetön wc, jossa Eirtovaara voi 
vierailla pyörätuolin kanssa. Kesken golfkierroksen, Eirto-
vaaran ollessa paragolferissa, ei wc-vierailu onnistu, vaikka 
kierroksen aikana vastaan tulisikin inva-wc.

– Paragolferi on yli metrin levyinen, ei sen kanssa pääse 
edes invavessaan, Eirtovaara sanoo.

– Pitää miettiä tankkaamistaan ennen kierrosta ja sen ai-
kana. Mutta on minulla sitten myös katetrit, tyhjät pullot ja 
puhdistusaineet mukana, että virtsaamisen voi hoitaa jos-
sain piilossa kesken kierroksen.

Golf on tuonut runsaasti sisältöä Eirtovaaran elämään 
vammautumisen jälkeen. Hän valittelee, että viime aikoina 
kisat eivät ole oikein kulkeneet, mutta parhaimmillaan mies 
on ollut Euroopan rankingissa sijalla 21 noin 130 pelaajan 
joukossa.

Eirtovaara teki rallikartturin hommia monta vuosikym-
mentä, ja veri vetäisi edelleen auton kyytiin. Toissa vuonna 
hän pääsikin niin sanotun nolla-auton kartturiksi Tunturi-
ralliin. Nolla-auto ajaa erikoiskokeet ennen kuin varsinaiset 
kisa-autot päästetään matkaan.

– Reilut 300 rallia tuli autossa istuttua, joten mieli tekee 
sinne edelleen. Mutta eihän näihin uusiin ralliautoihin edes 
mahdu, kun ne ovat niin kapeita, Eirtovaara toteaa..
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H
ankkeen ytimen muo-
dostavat noin 60 golf-
kentälle tehtävät es-
teettömyysselvitykset. 
Näistä kymmenkunta 

tehtiin hankkeen aloitusvuoden syk-
syllä ja 30 vuonna 2017.

– Tälle vuodelle on ohjelmassa vielä 
parikymmentä golfkenttää enimmäk-
seen Pohjanmaalla ja joitain vielä myös 
Etelä-Suomessa, kertoo hankkeen ve-
täjä, professori Veijo Notkola, joka on 
myös HCP Golf ry:n puheenjohtaja.

Muutama vuosi sitten Kuntoutus-
säätiön toimitusjohtajan tehtävästä 
eläköitynyt Notkola ja VAU:n lajikoor-
dinaattorin pestistä pari vuotta sitten 
eläkkeelle jäänyt Harri Lindblom ovat 
toimineet työparina esteettömyysselvi-
tysten tekemisessä. Selvitykset on teh-
ty käyttäen apuna alun perin Ruotsissa 
kehitettyä golfkenttien esteettömyy-
den selvityslomaketta, josta hankkeen 
myötä työstettiin yhteistyössä Invalidi-
liiton kanssa kotimainen versio.

Golfkentän esteettömyys 
hyödyttää kaikkia harrastajia

Kotimaista erityisgolfia edistävä HCP Golf ry sai vuonna 2016 opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä rahoituksen Esteetön ja yhdenvertainen golfympäristö 

-hankkeeseen (2016–2018). 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVA: MIKKO PÄÄKKÖNEN

Info

HCP Golfin 
esteettömyys-
hanke
Lisätietoa Esteetön ja 
yhdenvertainen golfympäristö 
2016–2018 -hankkeesta: 
http://suomenhcpgolf.fi/
esteettomyys

Suomalaista golfmaisemaa 
Raaseporin Ruukkigolfista.

Suomessa on yli 150 golfkenttää, jo-
ten Notkolan ja Lindblomin läpikäymät 
noin 60 kenttää ovat enemmän kuin 
pintaraapaisu, mutta paljon jää vielä 
kenttiä kiertämättäkin. Ajatuksena kui-
tenkin on, että hankkeen yhtenä lop-
putulemana on niin helppokäyttöinen 
esteettömyyden selvityslomakemalli, 
että golfkentät voivat itsekin tehdä sel-
vityksen ja saada tietoa siitä, missä asi-
oissa vielä on parantamisen varaa.

Notkolan ja Lindblomin selvitysten 
perusteella golfkentissä itsessään ei ole 
suuria esteitä sille, että liikunta- ja toi-
mintarajoitteiset pystyvät pelaamaan. 
Ongelmat liittyvät pääasiassa golfkent-
tien ympäristöön, siihen miten helppoa 
on päästä aloittamaan kierrostaan.

– Selvityksiä tehtäessä lähdetään ihan 
alusta liikkeelle: tullaan kentälle, onko 
parkkipaikkaa, löytyykö selkeät opas-
teet caddiemasterin toimistolle ja ennen 
kaikkea pääseekö sinne menemään, jot-
ta voi ilmoittautua, Notkola sanoo.

Vuonna 2017 läpikäydyistä 30 golf-

kentästä vain kahdeksassa oli merkitty 
esteetön parkkipaikka, vaikka parkki-
alueet sinällään olivat tasaisia ja help-
pokulkuisia. Liikuntarajoitteinen pääsi 
helposti ilmoittautumaan 23 kentällä. 

Isoin epäkohta vaikuttaisi olevan 
inva-wc:eiden puute; sellainen löytyi 
vain kuudelta kentältä. Defibrilaatto-
ri (sydäniskuri) löytyi vain 13 kentältä, 
mitä voi pitää ongelmallisena, kun ot-
taa huomioon golfin suosion ikäänty-
neiden ihmisten keskuudessa.

Yleisestikin Notkola muistuttaa, että 
esteettömyyden parantamisessa ei ole 
kyse vain vammaisten ja pitkäaikais-
sairaiden palvelemisesta, vaan helpos-
ti saavutettavat caddiemasterin toimis-
tot, ravintolat ja wc-tilat ovat keinoja, 
joiden ansiosta golfin harrastamista 
voi kuka tahansa jatkaa pidempään.

Jokainen kenttä, jossa Notkola ja 
Lindblom ovat käyneet esteettömyys-
selvityksen tekemässä, on saanut 
käyttöönsä esteettömyysraportin, jos-
ta on nähtävissä kehityskohteet..
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Riitta Samstén, som nuförtiden arbe-
tar som specialplanerare i Neuroliitto, 
arbetade på 80- och 90-talet med kli-
entinriktad specialidrott i Åbo.

De första kommunala tjänsterna för 
instruktörer i specialidrott inrättades i 
mitten av 1980-talet. Åbo var bland de 
första. År 1985 inledde den unga sjuk-
gymnasten Riitta Samstén sitt arbete 
som stadens instruktör i specialidrott. 
Nuförtiden används för sjukgymnast 
titeln fysioterapeut.

– Jag kom då som hälsovårdsmän-
niska till idrottssidan. Jag var full av 
iver och trodde att jag behärskar allt. 
Men idrottsspråket är helt annorlun-
da, jag kände exempelvis inte till reg-
lerna för de olika grenarna eller något 
annat, säger Samstén.

På hälsovårdssidan arbetade för sin 
del en motionsrådgivare, som på sätt 
och vis var kollega med Samstén.

– I synnerhet i början var han ett 
stort stöd för mig och jag för honom.

Samma bakgrund har också det in-
tensiva samarbetet med rehabilite-
ringssidan, som är kännetecknande 
för Samsténs karriär som instruktör i 
specialidrott. Motionsrådgivaren ord-
nade grupper för fortsatt rehabilite-
ring, och Samstén försökte locka med 
personer från dem för att utöva fri-
tidsmotion, exempelvis få personer 
att ansluta sig till idrottssällskap.

– Att väcka det här intresset krävde 
mycket arbete då, liksom även i dag.

– Det är just personer från hälso-
vårds- och socialsidan som instruktö-
rer i specialidrott borde arbeta mera 
med. Trots det ser man inte till dem 
exempelvis i program för dagar som 
ordnas kring anpassad motion.

Då Samstén började arbeta som in-
struktör i specialidrott fanns det inte 
mentorer eller några sådana som 
hade utfört samma arbete tidigare. I 
andra kommuner var instruktörerna 
i specialidrott likadana noviser som 
Samstén. Fungerande praxis måste 
man hitta på själv.

Konsten att göra saker 
tillsammans är sann expertis

– Till en början besökte jag alla för-
eningar. Jag märkte snabbt att det 
allra viktigaste var att få träffa dessa 
människor och att tillsammans plane-
ra vad det lönar sig att göra. Trots att 
vi är hur utbildade som helst är dessa 
människor själva de enda verkliga ex-
perterna. Att tillsammans med dem 
lyckas finna den grej vi ska göra, är 
den sanna expertisen hos en instruk-
tör i specialidrott.

Samstén berättar att hennes arbete 
många gånger också har gått ut på att 
koordinera och planera projekt och 
att föra samman olika sektorer.

– Jag besökte en andningsförening 
och de önskade att jag drar igång en 
promenadgrupp, men det fanns för få 
personer för en sådan. Sedan besök-
te jag en förening för synskadade och 
där var de också intresserade av att 
promenera, men de hade inga ledsa-
gare. Då började jag jobba för en ge-
mensam grupp.

– Till en början tyckte de synskada-
de att de inte kunde promenera med 
sådana som kan få astmaanfall redan 
efter en kort promenad och gänget i 
andningsföreningen tyckte för sin del 
att de andra säkert bara kommer att 
snubbla på rötter i skogen. Men nog 
fick vi ändå till stånd en gemensam 
grupp.

År 1990 skötte Samstén ett moder-
skapsvikariat på ett år som lektor i spe-
cialidrott i Turun ammattikorkeakoulu. 
Efter sitt år som lektor i yrkeshögsko-
lan återvände Samstén till sitt arbe-
te som instruktör i specialidrott för 
ett årtionde innan hon år 2001 över-
gick till ett arbete som till en början 
var uppdelat på 30 procent i MS-liitto 
och 70 procent i Suomen erityisliikun-
nan yhdistys (SEY, nuvarande SoveLi). 
Efter det har hon redan i drygt femton 
år arbetat i nuvarande Neuroliitto (ti-
digare MS-liitto) som specialplanerare 
i idrotts- och motionsärenden..
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Nyslottsbon Tapio Eirtovaara, 71 år, 
är tills vidare den enda finländska golf-
spelaren som använder en paragolfer, 
en slags elrullstol som är planerad för 
golfspel, med vars hjälp man kan stå 
upprätt när man slår ett golfslag.

Eirtovaara, som har gjort en lång kar-
riär som kartläsare i rally, fick sin funk-
tionsnedsättning i Tyskland för elva år 
sedan. Han togs in på sjukhus på grund 
av att rallybilen han satt i körde av vä-
gen. På sjukhuset gjordes epiduralbe-
dövningen på fel ställe, i ryggmärgen. 
Läkarna lade inte märke till situatio-
nen i tid, blodet som sipprade ut i rygg-
märgen hann koagulera och Eirtovaara 
blev förlamad.

Livet måste planeras nästan helt och 
hållet från början, men från sitt kära 
fritidsintresse golf behövde Eirtovaara 
inte avstå.

– Min läkare tipsade mig om att man 
kan spela golf med hjälp av en para-
golfer. Via försäkringsbolaget har man 
möjlighet att få finansiering för två 
hobbyredskap, men en paragolfer är 
så pass dyr att jag var tvungen att vän-
da mig till försäkringsdomstolen två 
gånger för att få en sådan, berättar Eir-

Golfen behövde jag 
inte avstå från

tovaara.
En paragolfer till fullt pris kostar lika 

mycket som en ny bil. En sådan gick 
inte försäkringsbolaget med på att 
skaffa till Nyslottsbon. På nätet fick Eir-
tovaara ändå syn på en begagnad pa-
ragolfer till halva priset och det andra 
försöket hos försäkringsdomstolen 
ledde till resultat.

Med hjälp av sin paragolfer kan Eir-
tovaara stå i upprätt ställning när han 
slår sina golfslag. Eirtovaaras mag-
muskler fungerar inte, han måste stöd-
ja sig med sin ena hand och slå med 
endast en hand.

Numera har Eirtovaara redan två pa-
ragolfer, sedan han köpt sig en annan 
av en man i Tammerfors. Eirtovaara, 
som bor i Torrevieja i Spanien under 
vintern, har en egen paragolfer i sina 
båda hemland.

– Efter det jag hade fått min funk-
tionsnedsättning försökte jag tillbringa 
även vintrarna i Nyslott, men där kun-
de jag egentligen inte röra mig någon-
stans. De senaste åtta vintrarna har 
jag nu bott i Spanien. Till en början, då 
jag endast hade en paragolfer, var jag 
tvungen att själv köra ner den till Spa-

nien eller låta frakta den med lastbil, 
säger Eirtovaara.

Eirtovaara spelar golf i Finland och 
Spanien och turnerar också på den in-
ternationella specialgolforganisatio-
nen EDGA:s tävlingar runt om i Euro-
pa. Under ett decennium har han fått 
god känsla för tillgänglighetsaspekter 
på golfbanor.

– I Finland har jag spelat på tolv ba-
nor och av dem är kanske två sådana 
som jag inte vill spela på igen. Proble-
met med dem är att de är för kupera-
de. Ibland har jag varit tvungen att ta 
långa omvägar för att kunna slå mina 
slag och med en paragolfer kan man 
inte slå på väldigt sluttande och branta 
platser, förklarar Eirtovaara.

Eirtovaaras inställning till tillgänglig-
hetsaspekter på golfbanor och golfmil-
jöer är mycket förstående.

– Jag är den enda personen i Finland 
som är rullstolsspelare och som använ-
der paragolfer. Jag kan inte förutsätta 
att saker och ting ska göras för min 
skull. På det hela taget tycker jag att 
specialgolfares behov har beaktats rätt 
så bra i Finland, och man har vaknat till 
insikt om att allt fler kommer att vara 
äldre spelare med sämre ben, konsta-
terar han.

Golfen har gett mycket innehåll i Eir-
tovaaras liv efter det han fick sin funk-
tionsnedsättning. Han klagar över att 
tävlingarna på senaste tiden inte har 
lyckats så väl, med som bäst har man-
nen varit rankad i Europa på 21 plats av 
cirka 130 spelare.

Eirtovaara arbetade som rallykart-
läsare i många årtionden och längtar 
fortfarande efter att få sitta i bil igen. 
För två år sedan hade han möjligheten 
att verka som kartläsare i så kallad noll-
bil i Tunturirallyt. En nollbil kör special-
sträckorna innan de egentliga tävlings-
bilarna startar.

– Under drygt 300 rallytävlingar kom 
jag att sitta i bil och vill fortfarande göra 
det. Men man ryms ju inte längre in i de 
här nya rallybilarna eftersom de är så 
smala, konstaterar Eirtovaara..
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ja nuorten perinteiset 

Junior Games -kevätkisat 
käytiin huhtikuussa Kuorta-
neen Urheiluopistolla. Yh-
tenä lajina oli tuttuun ta-

paan maalipallo.



50

VAU:lle uusi hallitus

Jyry Loukiainen
47-vuotias lappeenrantalainen Etelä-
Saimaan Invalidien puheenjohtaja. 
Vammautunut liikenteessä vuonna 
2002. Lönnrotin lisäksi ainoa, joka jat-
kaa edellisestä hallituksesta.
– Liikuntapaikat ja niiden esteettömyys 
sekä SOLIA:n toiminta ovat itselleni tär-
keitä asioita VAU:n hallituksessa, Louki-
ainen sanoo.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n 
liittokokous valitsi huhtikuussa järjestölle uuden 
hallituksen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Pitkän 
työuran rakennusalalla tehnyt ja Kehitysvammaisten 
Tukiliiton alaisissa luottamustehtävissä toiminut 
helsinkiläinen Erkki Lönnrot jatkaa VAU:n 
puheenjohtajana, mutta muilta osin hallituksesta 
vaihtui yhtä henkilöä vaille kaikki jäsenet. Erkki Lönnrot

Jan Huopainen
53-vuotias helsinkiläinen bocciamaa-
joukkueen päävalmentaja. Tausta yri-
tyselämästä. Toiminut myös 30 vuotta 
tiskijukkana ympäri Suomea. Siirtyi ai-
koinaan petankista boccian pariin.
– Yksi tavoitteitani on saada enemmän 
arvostusta vammaisurheilulle ja siihen 
liiittyvälle harrastustoiminnalle, Huopai-
nen toteaa.

Marja Mikola
50-vuotias järvenpääläinen, 
työelämässä mukana oleva 
näkö- ja liikuntavammai-
nen aktiiviurheilija. Pelasi 
aiemmin maalipalloa, nyt 
kouluratsastaja. Suomen 
Ratsastajainliiton vammais-
ratsastuskomitean varapu-
heenjohtaja.
– Haluan olla mukana ke-
hittämässä lajiliittointegraa-
tiota ja varmistamassa eri 
vammaryhmien tasapuolista 
huomioonottamista lajien 
sisällä niin harraste- kuin kil-
pailutoiminnassakin, Mikola 
kertoo.

Pinja Ekström
34-vuotias lahtelainen elinsiirron saanut 
juoksija. Aktiivinen toimija elinsiirtour-
heilun parissa, toimi mm. joukkueen-
johtajana vuoden 2017 MM-kilpailuissa.
– Paljon on vielä tehtävissä mm. siinä, 
miten motivoida lisää elinsiirron saanei-
ta mukaan matalan kynnyksen liikun-
tatoimintaan ja siitä luontevasti ehkä 
myös kilpaurheilun pariin, Ekström 
sanoo.

Riikka Pyykkö
Ratsastusta, alppihiihtoa, 
melontaa ja golfia harrasta-
van Special Olympics -urhei-
lijan äiti. Toiminut Suomen 
Ratsastajainliiton luottamus-
tehtävissä eri tasoilla.
– Toimin sen hyväksi, että 
yhä useampi kehitysvam-
mainen ihminen saa urheilla 
ja liikkua hänelle sopivalla 
tavalla ja valitsemassaan la-
jissa sekä yleisseurassa että 
muiden Special Olympics 
-urheilijoiden kanssa, Pyykkö 
toteaa.

Maarit Sihvonen
Oululainen fysioterapeutti, 
työhyvinvoinnin asiantunti-
ja ja hallitusammattilainen. 
Edusti Suomea uinnissa 
vuoden 1984 Los Angelesin 
olympialaisissa. 54-kertainen 
uinnin Suomen mestari.
– Vahvuutenani on strategia-
työ. Tavoitteena on vahvis-
taa VAU:n toiminta-ajatusta 
ja löytää menestystekijät 
kohti tulevaisuutta yhdes-
sä henkilöstön, yhdistysten, 
seurojen sekä hallituksen 
kanssa, Sihvonen sanoo.

Hannu Huovinen
54-vuotias urheiluhieroja/
kuntohoitaja Lahdesta. Pe-
räti neljän VAU:n jäsenyhdis-
tyksen jäsen. Lahden vam-
maisneuvoston jäsen.
– VAU mahdollistaa erilaisten 
harrastusmahdollisuuksien 
toteuttamista monin tavoin. 
Tiedottaminen näistä mah-
dollisuuksista tulisi kohdistaa 
laajalle joukolle VAU:n jäsen-
yhdistysten jäseniä, Huovi-
nen sanoo.
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Valimotie 10, 4. krs., 00380 Helsinki
 www.vammaisurheilu.fi

Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee

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

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

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

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

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

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

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

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

@vammaisurheilu

www.facebook.com/
vammaisurheilu

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

HALLINTO, TALOUS JA JÄRJESTÖTOIMINTA

TUTKIMUS JA KEHITYS

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

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU

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

Jukka Lahti
lajipäällikkö
puh. 045 139 7373
jukka.lahti@
vammaisurheilu.fi
- Special Olympics -toiminta
- INAS-toiminta
- Down-urheilijoiden 
  kv. urheilutoiminta
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KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA
ENERGIA-BOCCIA (PARI)
Harjavallan Haka järjestää boccian parikilpailut tiistaina 
19. kesäkuuta 2018 klo 8.30 alkaen Kokemäellä, Pitkäjärven 
Urheilukeskuksen alueella (Urheilutie 12, 32810 Peipohja).
Sarjat: Yleinen, Naiset, Luokat 1–3 (hyvityspisteet käytössä). 
Vähintään 6 paria/sarja, muutoin pelataan yleisessä sarjassa.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pari, maksettava 15.6. mennes-
sä seuran tilille FI64 5037 0520 0885 64. Ei jälki-ilmoittautumisia.
Ilmoittautumiset: Kari Henttinen, puh. 040 505 9195, 
kari.henttinen@harjavalta.fi, Alarinteenkatu 9, 29200 Harjavalta.
Lisätiedot: Tero Joutsijoki, puh. 050 331 4194, 
tero.joutsijoki@live.com
Kilpailupaikan välittömässä läheisyydessä mahdollisuus 
edulliseen ateriointiin.
Omat pallot ja mittatikut mukaan.

HYLLY-BOCCIA (PARI)
Seinäjoen Seudun Bocciayhdistys ry järjestää avoimet Hylly-
Boccia -parikilpailut lauantaina 30. kesäkuuta 2018 klo 9.00 
alkaen Seinäjoella, Hyllykallion Skaala-Areenalla 
(Penttiläntie 3, kulku kentälle Kopparintien kautta).
Sarjat: Yleinen ja naiset. Ei hyvityspisteitä käytössä.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan Seinäjoen 
Seudun Bocciayhdistyksen tilille FI90 4924 0010 1693 86.
Ilmoittautumiset 27.6. mennessä ja lisätiedot: 
Jussi Pohjola, puh. 044 520 8874, jussi.pohjola01@gmail.com
Puffetti (mm. kahvia, leipää, pullaa, makkaraa). Arvontaa. 
Omat pallot ja mittatikut mukaan.

HÄRMÄ-KESÄ-BOCCIA (HENK.KOHT., PARI)

Härmäin Invalidit järjestää avoimet bocciakilpailut lauantaina 
21. heinäkuuta 2018 klo 9.00 alkaen Alahärmän keskus-
urheilukentällä (Pirintie 12, 62300 Härmä).
Sarjat: Yleinen pari, naiset pari, luokat 1–3 henkilökohtainen 
(luokissa 1–3 hyvityspisteet käytössä).
Osallistumismaksu 16 euroa/pari, 10 euroa/henk.koht., 
maksetaan Härmäin Invalidien tilille FI83 4740 10200 21569
Ilmoittautumiset 18.7. mennessä: 
pentti.suomalainen@netikka.fi tai puh. 040 524 3410
Järjestetty kanttiini. Omat pallot ja mittatikut mukaan.

BOCCIAN ULKOKENTTIEN SM-KILPAILUT (PARI)

Seinäjoen Seudun Invalidit ry järjestää boccian ulkokenttien 
parisarjojen SM-kilpailut lauantaina 28. heinäkuuta 2018 
klo 9.00 alkaen Peräseinäjoella, Ritola-Hallin viereisellä pesä-
pallokentällä (hiekkatekonurmi), osoite: Saarentie 4. Kilpai-
luun voivat osallistua kaikki Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU:n jäsenyhdistysten jäsenet.
Sarjat: Naiset, yleinen ja luokat 2–3. Hyvityspisteet käytössä 
kaikissa sarjoissa.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, maksetaan mielellään 
etukäteen Seinäjoen Seudun Invalidit ry:n tilille FI69 4108 
0010 4728 12.
Ilmoittautumiset 14.7. mennessä ja lisätiedot: 
raimo.nevanen@gmail.com tai puh. 040 512 7142.
Puffetti ja arpajaiset.

VII KASPERI-BOCCIA (JOUKKUE)

Seinäjoen Eläkkeensaajat ry järjestää seitsemännet Kasperi-Boc-
cia -joukkuekilpailut perjantaina 10. elokuuta 2018 
klo 9.00 alkaen Peräseinäjoella, Ritola-hallin viereisellä pesäpal-
lokentällä (hiekkatekonurmi), osoitteessa Saarentie 4.
Sarjat: Yleinen ja naiset. Hyvityspisteet eivät käytössä.
Osallistumismaksu: 20 euroa/joukkue, maksetaan Seinäjoen 
Eläkkeensaajien tilille FI55 5419 0120 0775 10. Myös kilpailupai-
kalla voi maksaa osanottomaksun käteisellä.
Ilmoittautumiset 7.8. mennessä: 
Matti Virta, puh. 040 849 8653 tai matti.virta39@gmail.com
Omat pallot mukaan.
Kilpailupaikalla myynnissä kahvia, pullaa, voileipiä, mehua, mak-
karaa ja muurinpohjalettuja. Arvontaa.

BOCCIAN KOURU- JA 1-LUOKAN SM-SARJA,  
3. JA 4. OSAKILPAILU

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n alaisuudessa pela-
taan vuoden 2018 aikana boccian sisäkenttien kouru- ja 1-luo-
kan henkilökohtaista SM-sarjaa. SM-sarjan kolmas osakilpailu 
järjestetään lauantaina 8. syyskuuta 2018 ja neljäs osakilpailu 
lauantaina 6. lokakuuta 2018. Molemmat osakilpailut järjeste-
tään Kiipulan kuntoutuskeskuksessa Janakkalan Turengissa.
Pelit pelataan kahdessa tai useammassa lohkossa riippuen 
osanottajamäärästä. Lohkojen 1–2 pelaajaa riippuen osanotta-
jamäärästä selviytyvät välieriin. Välierien voittaja pelaavat finaa-
liottelun ja häviäjät pronssiottelun.
Kolme parasta osakilpailua otetaan huomioon, kun jaetaan vii-
meisen osakilpailun jälkeen SM-mitalit. Kisat pelataan boccian 
kansainvälisen järjestön BISFedin sääntöjen mukaan.
Osallistumismaksu: 20 euroa/hlö/kilpailu, maksetaan Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n tilille FI15 8001 87100 23586 
ilmoittautumisen yhteydessä. Viitteeksi Boccia SM2018. Osallis-
tumismaksu sisältää pelimaksun lisäksi urheilijan ja hänen peli-
avustajansa lounaat.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Jan Huopainen, 
bocciavalmennus@gmail.com, puh. 0400 582 762.
Majoitusta voi tarvittaessa varata suoraan Kiipulasta: 
tarja.valiaho@kiipula.fi, puh. 050 300 3758.

PURJEHDUS
SPECIAL OLYMPICS -PURJEHDUSKILPAILUT JA 
VAMMAISPURJEHDUKSEN MESTARUUSKILPAILUT
Special Olympics -purjehduskilpailut ja vammaispurjehduk-
sen mestaruuskilpailut järjestetään sunnuntaina 29. heinäkuu-
ta 2018 Turun Pursiseuralla Turussa. Kilpailuissa noudatetaan 
ISAF:n purjehduksen kilpailusääntöjä, Special Olympics -purjeh-
duksen kilpailusääntöjä sekä purjehdusohjeita. Purjehdusoh-
jeet annetaan kilpailutoimistosta ilmoittautumisen yhteydessä. 
Rata-alue on Nuottaniemen edustalla. Radat ovat vastatuuli-
myötätuuli- tai kolmioratoja. Kilpailut purjehditaan 606-veneillä. 
Järjestäjällä on tarvittaessa veneitä kilpailijoiden käyttöön. Har-
joituspäivä on lauantaina 28.7.
Luokat: Special Olympics -luokat: Level 1 - purjehtija hoitaa 
etupurjeen, Unified-partneri on kippari, Level 2 - purjehtija on 
kippari, Unified-partneri huolehtii purjeista ja antaa suullisia oh-
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jeita (partneri saa osallistua ohjaamiseen ennalta sovitun aika-
määrän mukaisesti), Level 3 - kaksi purjehtijaa hoitavat sekä 
purjeet että ohjaamisen (veneessä mukana oleva valmentaja voi 
antaa vain sanallisia ohjeita).
Aikataulu: 11.00 ilmoittautuminen kilpailutoimistossa, 
12.00 1. purjehduksen lähtö.
Osallistumismaksu: 50 euroa/venekunta, maksetaan 14.7. 
mennessä tilille Turun Pursiseura ry FI05 5710 0420 1482 98 / 
BIC: OKOYFIHH
Ilmoittautumiset 14.7. mennessä: Johanna Roivanen, 
roivanen.johanna@gmail.com
Lisätiedot: Johanna Roivanen, puh. 050 303 5591, 
roivanen.johanna@gmail.com 

RATSASTUS
VAMMAISRATSASTUSKILPAILU  
POWER PARKISSA
PowerPark Horse Show järjestää yhdessä Suomen Ratsasta-
jainliiton ja Etelä-Pohjanmaan Urheiluratsastajien kanssa rat-
sastuskoulujen oppilaiden valtakunnalliset este-, koulu- ja vam-
maisratsastuksen mestaruuskilpailut 27.–29. heinäkuuta 2018 
Kauhavan Alahärmässä. Vammaisratsastuksen mestaruudes-
ta kilpaillaan yhtenä luokkana lauantaina 28. heinäkuuta n. klo 
11.00.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot KIPAsta: 
https://kipa.ratsastus.fi

RATSASTUKSEN SPECIAL OLYMPICS  
-MESTARUUSKILPAILUT

Kartanon Ratsastajat järjestävät ratsastuksen Special Olympics 
-mestaruuskilpailut 6.–7. lokakuuta 2018 Harjun Oppimiskes-
kuksessa Virolahdella. Kilpailuissa ratsastetaan Special Olympics 
-mestaruuksista kaikissa luokissa. Kilpailut ratsastetaan arvotuil-
la lainahevosilla.
Lauantai 6.10.: LUOKKA 1: Working Trail käynti; LUOKKA 2: 
Working Trail ravi; LUOKKA 3: Working Trail laukka
Sunnuntai 7.10.: LUOKKA 1: Käynti 2015; LUOKKA 2: Ravi 2015; 
LUOKKA 3: Laukka 2015.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vammaisratsastussääntöjä ja 
Special Olympics -sääntöjä. Working Trail -ratapiirros julkaistaan 
elokuussa.
Osallistumismaksu: 20 euroa/luokka ja hevosmaksu 25 euroa/
luokka. Maksetaan tilille FI40 5720 2320 0632 86 Kartanon Rat-
sastajat, kuitti mukaan tai käteisellä kilpailukansliaan kilpailupäi-
vänä. Hevosmaksu on maksettava, vaikka ratsastaja peruisi läh-
tönsä.
Ratsastaja osallistuu taitotasonsa mukaisiin luokkiin, max. 1lk/
päivä. Luokat jaetaan taitotason mukaan, 3–8 ratsastajaa/ryh-
mä, kaikki ryhmät palkitaan omina luokkinaan.
Kilpailijalla on oltava E-kilpailulupa. Sekä verryttely että kilpailut 
on maneesissa. Kilpailujen johtajana toimii Maritta Enqvist, he-
vosvastaavana Johanna Pulkkinen ja koulutuomarina Kati Hent-
tinen.
Mikäli ratsastaja tarvitsee henk.koht. avustajaa, on hänen 
järjestettävä avustaja itse.
Hevosten arvonta ja koeratsastus la 6.10. klo 10 alkaen  
maneesissa.
Palkintoina Special Olympics -mitalit ja ruusukkeet.
Ilmoittautumiset 21.9. mennessä:  

marittaenqvist@gmail.com tai puh. 0400 444 164.
Majoittumista ja ruokailuja voi varata Harjun ravintola  
Aurasta, puh. 044 739 4040 tai ravintola@harjunopk.fi

TRIATHLON
VIRPINIEMEN SOVELTAVA TRIATHLON
Haukiputaan Heitto järjestää yhteistyössä VAU:n kanssa  
soveltavan triathlonin lajikokeilun sunnuntaina 5. elokuuta 
2018 Oulun Virpiniemessä, Virpiniemi Triathlon 2018 -kisan yh-
teydessä.
Triathlon on vauhdikas ja monipuolinen kestävyyslaji, joka koos-
tuu uinnista, pyöräilystä ja juoksusta. Lajit suoritetaan peräkkäin 
ilman taukoa. Triathlon on liikuntamuotona sopiva kaikille, sillä 
sitä voidaan tarpeiden mukaan soveltaa jokaiselle sopivaksi. So-
veltava triathlon on tarkoitettu kaikille erityisliikkujille. Osallistu-
jan suorituskyky, mahdollinen liikuntarajoite tai -vamma, diag-
noosi tai sen puute eivät ole esteitä osallistumiselle.
• Triathlonmatka: uinti 50 m – pyöräily 1–3 km 
– juoksu 0,5–1 km
• Lajeihin voi myös osallistua valinnaisesti. Soveltava triathlon 
katsotaan suoritetuksi, kun kaksi lajia on suoritettu. 
Lajivalinnat tulee ilmoittaa etukäteen.
• Soveltavassa triathlonissa on sallittua avustajan/partnerin 
käyttö sekä apuvälineiden käyttö (ei moottoroituja). Apuvälinei-
den käyttö ja muu lisäavun tarve tulee ilmoittaa ilmoittautuessa. 
Mahdolliset riskitekijät (terveydessä), jotka saattavat vaikuttaa 
kilpailun aikana kilpailijan terveyteen, tulee ilmoittaa kilpailun 
järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä (suosittelemme että 
osallistuja on keskustellut osallistumisesta lajikokeiluun oman 
lääkärinsä kanssa).
• Tapahtumassa halutessaan mahdollisuus ajanottoon.
• Kaikille osallistujille mitali.
Osallistumismaksu: 10 euroa, maksetaan ilmoittautumisen jäl-
keen tilille FI7957407520130336, viite 20417.
Ilmoittautumiset 2.7. mennessä ja lisätietoja: soittamalla nu-
meroon 044 322 7728/Tarja Huru. Ilmoittautua voi perjantaisin 
klo 17–20 välillä. Lisätietoja osoitteesta 
tarjahuru659@gmail.com
Apuvälineet: Osallistuja hankkii itse tarvitsemansa apuvälineet. 
Ilmoittautumisen yhteydessä kartoitetaan tarpeet. 
Vinkkejä: http://www.valineet.fi

YLEISURHEILU
PARAYLEISURHEILUN SM-KILPAILUT
Liedon Parma ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
järjestävät yleisurheilun SM-kilpailut näkö-, liikunta- ja kehitys-
vammaisille urheilijoille sekä elinsiirtourheilijoille 
4.–5. elokuuta 2018 Liedon uusitulla Keskusurheilukentällä 
(Opintie 2, 21420 Lieto). 
Kilpailuluokat ja -sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten 
luokat: M/N, M/N19, M/N50 ja elinsiirtourheilijoiden ikäluokat 
M/N19, M/N20–39, M/N40–49, M/N50–59, M/N60.
Osallistumisoikeus: luokitellut liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maiset urheilijat (luokitus kansallisten/kansainvälisten luokitus-
ten mukaan) sekä elinsiirron saaneet urheilijat. Avoimeen luok-
kaan voivat osallistua luokittelemattomat liikuntavammaiset 
(pysty- ja tuoliluokka), näkövammaiset ja kehitysvammaiset ur-
heilijat. Luokkia voidaan yhdistää, mikäli osallistujia on vähem-
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MAALIPALLON NUORTEN LEIRI
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää nuorten 
maalipalloleirin 31.8.–2.9.2018 Jyväskylässä, Valteri-koulu 
Onervassa. 
Leiri on tarkoitettu noin 13–20-vuotiaille maalipallosta kiinnos-
tuneille nuorille. Leirillä harjoitellaan maalipallon lajitekniikoita 
ja pelataan osaavassa valmennuksessa.
Hinta: 100 euroa/hlö, sisältää täysihoidon ja majoituksen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Heikki Juvonen, 
heikkiju@gmail.com, puh. 044 344 2604 

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

SPECIAL OLYMPICS -MONILAJILEIRI
Tervetuloa kehitysvammaisten Special Olympics -valmennus-
leirille, jossa lajeina ovat salibandy, tennis, uinti, ratsastus, 
triathlon, rytminen voimistelu, taitoluistelu, golf, yleisurheilu, 
judo ja Unified-jalkapallo. Leiri järjestetään Lahden Liikunta-
keskus Pajulahdessa 5.–7. lokakuuta 2018. Leiri on avoin kai-
kille kehitysvammaisille urheilijoille (ikäsuositus yli 13 v).
Urheilija voi osallistua vain yhden lajin valmennukseen. Leirillä 
toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, tarvittaes-

LEIRIKUTSUT

män kuin kolme.
Aikataulu ja lajit
Lauantaina 4.8.
klo 10.45: SM-kilpailujen avajaiset
klo 11.00 alkaen: 100m, 800m, pituushyppy, kuulantyöntö, kei-
lanheitto (liikuntavammaiset), pallonheitto (elinsiirtourheilijat), 
4x100m viesti
Sunnuntaina 5.8.
klo 10.00 alkaen: 400m, 5000m, 3000m kävely (naiset), 5000m 
kävely (miehet), korkeushyppy, keihäänheitto, kiekonheitto.
Huom! Tarkempi aikataulu nähtävillä viikkoa ennen kisoja 
Liedon Parman kotisivuilla: www.liedonparma.fi
Osallistumismaksu: 15 euroa/laji, maksetaan 21.7. mennessä 
Liedon Parman tilille FI37 4309 1050 0170 01. Tiedoksi VAU SM 
2018, kilpailijan nimi, sarja ja laji(t). Jälki-ilmoittautumismaksu 
45 euroa/laji, maksetaan 28.7. mennessä samalle tilille.
Ilmoittautumiset 21.7. mennessä sähköisellä ilmoittautumislo-
makkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapah-
tumia –> Tapahtumat lajeittain –> Yleisurheilu) tai lähettämällä 
ilmoittautumislomake postitse osoitteella: Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU ry, Tuomas Törrönen, Valimotie 10, 00380 
Helsinki. Ilmoittautumislomakkeen voi tarvittaessa tilata VAU:n 
toimistolta: Lauri Jaakkola, 
lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi, puh. 045 136 8695. 
Huom! Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä 28.7. mennessä.
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, puh. 050 408 6152, 

tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi tai Liedon Parma, 
Janne Keränen, puh. 040 504 4924, keranen.janne@gmail.com

NÄKÖVAMMAISTEN KOULULAISTEN  
YLEISURHEILUKILPAILUT

Näkövammaisten koululaisten yleisurheilukilpailut järjeste-
tään keskiviikkona 5. syyskuuta 2018 klo 12.00–15.00 Jyväs-
kylässä, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan kentällä 
(Kukkumäentie 27, 40600 Jyväskylä).
Sarjat ja lajit (T=tytöt, P=pojat, S=sokeat, 
HN=heikkonäköiset)
T ja P 9-v S/HN (2009 ja sitä myöhemmin syntyneet)
T ja P 12-v S/HN (2006–2008 syntyneet)
– 3-ottelu: 60 m juoksu, pituus ja pallonheitto
– 300 m juoksu
T ja P 15-v S/HN (2003–2005 syntyneet)
T ja P 18-v S/HN (2000–2002 syntyneet)
– 3-ottelu: 100 m juoksu, pituus ja kuula
– 400 m juoksu
Ilmoittautumiset 24.8. mennessä: www.vammaisurheilu.fi 
(–> Selaa tapahtumia –> Tapahtumat lajeittain –> Yleisurheilu).
Lisätiedot: Nina Peltonen, puh. 050 400 1532, 
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi
Järjestäjät: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, 
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva ja Jyväskylän eri 
oppilaitosten opiskelijat.

sa mukana voi olla oma avustaja.
Hinta: 125 euroa/hlö (laskutetaan leirin jälkeen, sisältää ma-
joituksen, ruokailut, ohjauksen ja vakuutuksen).
Huoltajien/avustajien hinta on myös 125 euroa. Majoitus on 
urheiluopiston majoitustiloissa, joissa yöpyminen tapahtuu 
2–4 hengen huoneissa.
Ilmoittautumiset leirille 21.9. mennessä sähköisellä ilmoit-
tautumislomakkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi (Se-
laa tapahtumia –> Tapahtumat vammaryhmittäin –> 
Kehitysvammaiset).
Lisätiedot: VAU, Jukka Lahti, 
jukka.lahti@vammaisurheilu.fi, puh. 045 139 7373.

SPECIAL OLYMPICS
-UNIFIED-KORIPALLOLEIRI
Tervetuloa Special Olympics -Unified-koripalloleirille 
17.–18. marraskuuta 2018 Kisakallion Urheiluopistolle Loh-
jalle! Leiri on avoin kaikille kehitysvammaisille ja muuta erityis-
tukea tarvitseville urheilijoille (ikäsuositus yli 13 v).
Leirillä toimitaan itsenäisesti lajivalmentajien ohjauksessa, tar-
vittaessa mukana voi olla oma avustaja.
Hinta: 105 euroa/hlö. Lasku lähetetään leirin jälkeen, maksu 
sisältää majoituksen, ruokailut (la: lounas, päivällinen ja ilta-
pala, su: aamupala ja lounas), ohjauksen ja vakuutuksen) Ma-
joitus on urheiluopiston majoitustiloissa, joissa yöpyminen ta-
pahtuu 2–4 hengen huoneissa. Leiri alkaa lauantaina klo 10.
Ilmoittautumiset leirille 26.10. mennessä sähköisellä 
ilmoittautumislomakkeella osoitteessa 
www.vammaisurheilu.fi (Selaa tapahtumia –> Tapahtumat 
vammaryhmittäin –> Kehitysvammaiset).
Leirille otetaan 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
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E = elinsiirtourheilijat, 
K = kehitysvammaiset urheilijat, 
L = liikuntavammaiset urheilijat, 
N = näkövammaiset urheilijat

Lisätiedot tapahtumista: 
www.vammaisurheilu.fi

(–> Selaa tapahtumia)

KALENTERI KESÄ-LOKAKUU 2018

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

Kesäkuu
11.–15.6. Keski-Suomen Liikunnan  
KESLI-leiri (E, K, L, N) Joutsa 
11.–15.6. Etelä-Suomen Liikunnan ja 
Urheilun SankariSporttileiri II (E, K, L, N) 
Hyvinkää
11.–15.6. Etelä-Savon Liikunnan 
KesäSporttis-leiri (E, K, L, N) Mikkeli
11.–16.6. Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden 
EM-kilpailut (E) Lignano-Sabbiadoro, Italia
12.–15.6. Pohjanmaan Liikunnan ja 
Urheilun SisuSporttis-leiri (E, K, L, N) 
Seinäjoki
12.–15.6. Lounais-Suomen Liikunnan ja 
Urheilun Kesis-leiri (E, K, L, N) Sauvo
13.6. Abu Dhabin Special Olympics 
-kesämaailmankisajoukkueen 
julkistamistilaisuus, Helsinki
13.–14.6. Soveltavan luontoliikunnan 
Polku luontoon -tilaisuus, Pyhätunturi
13.–15.6. Pohjois-Savon Liikunnan 
Sporttileiri (E, K, L, N) Siilinjärvi
14.–17.6. Sokkopingiksen Liettuan avoin 
mestaruusturnaus (N) Trakai, Liettua
15.6. Ruuskala-Boccia (henk.koht., pari)  
(E, K, L, N) Ylistaro
16.6. Boccian ulkokenttien SM-kilpailut 
(henk.koht.) (L) Vilppula
16.–17.6. Pyörätuolitanssin Kuopio Tanssii 
ja Soi -leiri (L) Kuopio
16.–17.6. Golfin Special Olympics 
-harjoitusleiri yhdessä Pirkanmaan Golf 
ry:n erityisryhmän kanssa (K) Tampere
17.–24.6. Elinsiirron saaneiden ja 
dialyysissä olevien EM-kilpailut (E)  
Cagliari, Italia
18.6. Erityisgolfin E-Tour 2018 – HCP 
Golf avoin mestaruuskilpailu (E, K, L, N) 
Raasepori
18.–21.6. HNMKY:n Unified-koripallon 
kesäleiri (K) Helsinki
19.6. CP-liiton erityisliikuntatapahtuma 
(L) Oulu
19.6. VII Energia-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Kokemäki
19.6. Välinekokeilupäivä (E, K, L, N) Oulu
27.6. SOLIA:n ja Neuroliiton 
erityisliikuntatapahtuma (L) Nauvo
29.–30.6. Sovelletun judon Swiss Special 
Needs Judo Tournament (K) Uster, Sveitsi
30.6. Jalkapallon Särkänniemi Cup 
-turnaus (K, L) Tampere
30.6. Hylly-Boccia (pari) (E, K, L, N) Seinäjoki

Heinäkuu
2.–6.7. Lounais-Suomen Liikunnan ja 
Urheilun PitkisSport-leiri (E, K, L, N) 
Kokemäki 
3.7. Erityisgolfin E-Tour 2018, 3. osakilpailu 
(E, K, L, N) Tarinagolf, Siilinjärvi

3.–5.7. Euroopan soveltavan liikunnan 
EUCAPA-konferenssi,  
Worcester, Iso-Britannia 
5.–9.7. Down-urheilijoiden voimistelun 
MM-kilpailut (K) Bochum, Saksa
10.–13.7. Accessible Yoga Teacher Training 
with Jivana Heyman, Tampere 
11.–12.7. Melonta- ja soutuliiton 
ratamelonnan nuorten suurleiri (K) 
Kisakallio
14.–22.7. Kehitysvammaisten INAS  
EM-kilpailut (K) Pariisi, Ranska 
15.–22.7. Istumalentopallon MM-kilpailut 
(L) Hollanti
19.–31.7. Pyörätuolibiljardin EM-kilpailut 
(L) Veldhoven, Hollanti
20.–21.7. Erityisgolfin E-Tour 2018,  
4. osakilpailu (E, K, L, N) Aura Golf, Turku
21.7. Härmä-Kesä-Boccia (henk.koht., pari) 
(E, K, L, N) Alahärmä 
22.7.–6.8. CP-jalkapallon EM-kilpailut (L) 
Zeist, Hollanti 
28.7. Vammaisratsastuskilpailu 
PowerParkissa (K, L, N) Alahärmä
28.7. Boccian ulkokenttien SM-kilpailut 
(pari) (E, K, L, N) Peräseinäjoki 29.7. 
Special Olympics -purjehduskilpailut 
ja vammaispurjehduksen 
mestaruuskilpailut (K, L, N) Turku
30.7.–2.8. Keski-Pohjanmaan Liikunnan 
Jukuleiri (E, K, L, N) Kalajoki 
31.7.–1.8. Erityisgolfin Respecta Finnish 
Disabled Open 2018 -kilpailu (E, K, L, N) 
Vaasan Golf

Elokuu
2.–5.8. Parapyöräilyn MM-kilpailut (L, N) 
Maniago, Italia
3.–10.8. Näkövammaisten keilailun  
EM-kilpailut (N) Pardubice, Tšekki
4.–5.8. Parayleisurheilun SM-kilpailut  
(E, K, L, N) Lieto
5.8. Virpiniemen Soveltava Triathlon  
(K, L, N) Oulu
5.8. XIV Munun Mölkky -turnaus 
(E, K, L, N) Lahti
5.–8.8. HNMKY:n Unified-koripallon 
kesäleiri (K) Helsinki
10.8. VII Kasperi-Boccia (joukkue) (E, K, L, N) 
Peräseinäjoki
11.–19.8. Parajousiammunnan EM-kilpailut 
(L) Pilsen, Tšekki
12.–18.8. Boccian MM-kilpailut (L) 
Liverpool, Iso-Britannia
13.–19.8. Parauinnin EM-kilpailut (L, N) 
Dublin, Irlanti
20.–26.8. Parayleisurheilun EM-kilpailut  
(L, N) Berliini, Saksa
21.–22.8. Soveltavan liikunnan päivät, 
Helsinki
21.–28.8. Sokkopingiksen EM-kilpailut (N) 
Varsova, Puola
24.–26.8. Iloliikuttaja-koulutuksen 
päätöskurssi (E, K, L, N) Pajulahti

27.8.–2.9. Pyörätuoli- ja amputoitujen 
urheilijoiden IWAS Women’s World Games 
-kisat (L) Worcester, Iso-Britannia
31.8.–2.9. Maalipallon nuorten leiri (N) 
Jyväskylä

Syyskuu
3.9. Meitä on moneksi -koulutus ja 
teemasessio kehitysvammaisuudesta, 
Helsinki
4.9. Meitä on moneksi -teemaviikon 
teemasessio näkövammaisuudesta, 
Helsinki
5.9. Näkövammaisten koululaisten 
yleisurheilukilpailut (N) Jyväskylä
5.9. Paralympiaurheilun 
luokitteluseminaari, Helsinki
5.9. Meitä on moneksi -teemaviikon 
teemasessio elinsiirron saaneiden 
liikunnasta, Helsinki
6.9. Meitä on moneksi -teemaviikon 
teemasessio liikuntavammaisuudesta, 
Helsinki
7.–9.9. Nuori toimija -koulutus,  
2. lähijakso (E, K, L, N) Pajulahti
8.9. Boccian kouru- ja 1-luokan SM-sarja,  
3. osakilpailu (L) Janakkala
11.–23.9. Pararatsastuksen World 
Equestrian Games -kilpailut (L, N)  
Tryon, USA
16.–22.9. Parapurjehduksen MM-kilpailut 
(L) Sheboygan, USA
22.–30.9. Maalipallon B-sarjan EM-kilpailut 
(N) Chorzow, Puola
29.–30.9. Avoin Sherborne-peruskoulutus, 
Pääkaupunkiseutu

Lokakuu
1.–8.10. Down-urheilijoiden yleisurheilun 
MM-kilpailut (K) Madeira, Portugali
6.10. Boccian kouru- ja 1-luokan SM-sarja, 
4. osakilpailu (L) Janakkala
6.–7.10. Ratsastuksen Special Olympics 
-mestaruuskilpailut (K) Virolahti
15.–21.10. Parapöytätenniksen  
MM-kilpailut (L) Lasko, Slovenia
5.–7.10. Special Olympics -monilajileiri (K) 
Pajulahti
13.–19.10. Sähköpyörätuolijalkapallon 
Champions Cup (L) Hou, Tanska 


