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PÄÄKIRJOITUS

Hei sain kunnian kirjoittaa pääkirjoituksen. Ajattelin kirjoittaa mie-

-
töissä.

naisten salibandyn MM-kisoissa Tampereella Hakametsän jäähal-
-

lenkiintoista ja hauskaa. Sen jälkeen olenkin ollut mm. Pyynikin 
palloiluhallilla Pyrinnön koripallo-otteluissa ja Nokialla BC Nokian 

-
nassa myyntikojulla, jääkiekon MM-kisoissa Nokia Areenalla, maali-
pallon SM-turnauksessa maalituomarina sekä taitoluistelun Finlan-
dia Trophyssa Special Olympics -joukkueille oppaana. 

Tämän lisäksi olen innostunut erilaisista järjestöistä, tällä hetkel-
lä olen mukana Special Olympics -johtoryhmässä urheilijajäsenenä, 

-
mässä.

Ja tästä aiheesta päästäänkin siihen, että uusin asia, mihin olen 
lähdössä, on Suomen Special Olympics -joukkueen apulaisjoukku-
eenjohtajana Saksaan kesämaailmankisoihin. Ymmärtääkseni mel-

-
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-

-
taa töihin. 

Tähän loppuun haluan sanoa, että älkää tuijottako suu auki ja 

oppikaa ymmärtämään erilaisuutta, sillä pääsee jo todella pitkälle.

Special Olympics -johtoryhmän urheilijajäsen

7



-

-

yhdessä Special Olympics -urheilijoiden kanssa.
Special Olympics -järjestön on perustanut -

 sisko.
-

land on osa Suomen Paralympiakomitean toimintaa.
Special Olympics -toimintaan pääsee mukaan oman urheiluharrastuksensa 

-
-

reiden kanssa tai oman perheen parissa.

-

Olympics -kisoihin.

-

Special Olympics -kilpailujen erityispiirre on kilpailujärjestelmä, joka mah-

mielekkäästi mitaleista. 



-
-

Special Olympicsin ja paralympialaisten suurin ero liittyy siihen, kenelle 
-
-

heilijat. Kesäparalympialaisissa on rajatulla lajiohjelmalla (yleisurheilu, uinti, 

-

-

mahdollista päästä kilpailemaan mitaleista.



-
gissa Berliinissä. Suomen joukkue, Sisujengi, nimettiin lokakuussa 

Sisujengissä on 65 urheilijaa. Valmentajineen ja taustahenkilöi-

-
-

-
-

-

UUTISET



UUTISET



UUTISET



UUTISET



UUTISET



UUTISET

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



UUTISET

-
-

-

kontaktoineet säätiöitä ja uusia tukijoita sekä lähteneet kartoittamaan erilai-

pääsihteeri  sanoo.
-

-
-

sen ei pidä tehdä. Pyydän anteeksi ja olen pahoillani tästä talouden tilantees-
ta, johon olemme joutuneet, pääsihteeri Juntunen sanoo.

-



-
le suunnattua Special Olympics -urheilua ja -liikuntaa.

kyse ja millaista Special Olympics -toimintaa Suomessa on tarjol-
la. Yhtä lailla Special Olympics -lehdessä riittää mielenkiintoista 

sähköisellä tilauslomakkeella, joka löytyy osoitteesta 
.

UUTISET

-

-
lympiakomitean alaisessa toiminnassa mukana 

-
lijoissa ja heidän lähipiirissään.

-
muutta, mutta Paralympiakomitea on ottanut 

ja liikkujiin. Special Olympics -kilpailujen ja leiri-

-
tunen toteaa.



UUTISET

Suomen Paralympiakomitean lajipäällikkö  on nimetty uudek-

-
tean pääsihteeri . Special Olympics Finland on osa Paralym-
piakomitean toimintaa.

-

-
-

-
pics -toimintaan uusia tukijoita niin yrityselämän, säätiöiden, yhdistysten kuin 
yksityishenkilöidenkin parista. Tuen myötä mahdollistetaan laaja ja laadukas 
Special Olympics -toiminta myös tu-

Olympics -urheilun parissa. Vuoden 
-

pics Euroopan kisoista lähtien hän 
on ollut Suomen joukkueen, Sisu-
jengin, joukkueenjohtajana isoim-
missa Special Olympics -kisoissa. 
Pelkonen toimii joukkueenjohtaja-
na myös kesäkuussa Berliinissä jär-



UUTISET

urheilijan joukkueen.
Pelkonen on ollut myös uudistamassa Special Olympics -toimintaa Suo-

-
-

Olympics -lajikoordinaattori  kanssa. Special Olympics -leirit 

– On ollut hienoa nähdä, että leiriuudistus on toiminut ja tuonut uusia har-
rastajia eri lajeihin, Pelkonen sanoo.

Special Olympics -johtoryhmän puheenjohtaja  näkee, että 
-

reissä.
– Timo on ollut pitkään mukana Special Olympics -toiminnassa. Iloitsen sii-

-
amme muiden maiden Special Olympics -ohjelmien kanssa, Pyykkö toteaa.

Presidentti  sisaren -

puolalainen -
liitolle.

-
-

-
pics tulee jatkossakin olemaan lähellä sydäntäni. Enkä ole aikeissa nytkään 

-



UUTISET

-

• Aikuisille, joiden liikkuminen on 

itsenäisesti

Selkokieliset liikkumisen suositukset 



 esiin-

Metro Areenalla tammikuun lopussa.

-
kutti.

Espoon Metro Areena oli Salmiselle jo entuudestaan tuttu paik-
ka, sillä hän on kilpaillut kolme kertaa Finlandia Trophyn Special 
Olympics -luistelukisassa.

UUTISET



UUTISET



UUTISET

-

suomalainen Special Olympics -urheilija, joka on kilpaillut lumilau-

-
-

aika otettiin mukaan yhteistulokseen.
-

.

-

– Adi on laskenut laudalla lapsesta saakka, mutta Italiassa loma-
matkalla herättiin ihmettelemään, että Adihan laskee kaikki hurjim-

.
-

-

perheelle suuri ilonaihe.
-

dään. Spontaanisti tykkää kokeilla kaikenlaista, Tapani-isä totesi.



UUTISET

Suomen Special Olympics -salibandyjoukkue osallistui Saksan Bad 
-

kilpailumahdollisuus Special Olympics -salibandyssä, kun juuri sa-
-
-

taituruudellaan myös saksalaiskatsojat.
– Turnauksen edetessä alkoi yleisön joukkoon ilmestyä yhä 

enemmän pieniä Suomen lippuja. Maaleja tehtiin runsaasti tasai-
-

.
-

-

-



UUTISET

Pelaajat: Arnold Korven-Korpinen, Niko Pirinen, 
Arttu Paukkonen, Lauri Kinnunen, Oskari Rantanen, 
Veli-Antti Mäntynen, Tomi Hurtig, Benjam Korven-Korpinen

Valmentajat: Markku Kinnunen, Kari Seppänen



UUTISET

-

Suomen Special Olympics -maailmankisajoukkue, Sisujengi, ja en-
-
-

, , , , 
ja -
ripallomaajoukkueen  ja  kanssa.



.
– Alinaa pyydettiin kokeilemaan ja hän sai oikein judotakin pääl-

-
saan, isä  muistelee.

-

-
letun judon ryhmä oli toista maata.



– Meillä on kolme lasta, 
-

lua. Alina on heistä se, joka ei 
koskaan sano, että ei tänään. 

-
mään treeneihin, Anders-isä 
sanoo.

kertoo.
Alina harrastaa ohjatus-

laittanut kotipunttisalin, jon-
ne Alina mielellään lähtee ai-
na pyydettäessä isänsä kans-
sa tekemään lihaskuntotreeniä.

-
kuminauhoilla, Alina sanoo.

-

jatkaa.
Kun  ja 

-
-

pailuhenkinen, mutta tykkää kisareissujen tunnelmasta.
-
-

että joo joo, kunhan saan jäätelön ottelun jälkeen, Anders Skog 
kertoo.



-

-
-

heilun isoin tapahtuma, Berliinin Special Olympics -kesämaailman-

-





Yksi  suosikkiasioista perheen yhteisillä hiihtoret-
killä on jo pienestä pitäen ollut niin sanottu karkuun hiihtäminen.

 selittää.
– Se on loistojuttu, kun pääsen lähtemään ennen muita hiihtä-

-

-
-

sanoo.

-

pikkulapsena hiihdettyjen Hippohiihtojen. Sen jälkeen rattaat alkoi-

– Kilpailujen jälkeen sain Special Olympics -lajikoordinaattori 
 sähköpostin, jossa hän kutsui Mikan Special 

Olympics -hiihtotoimintaan mukaan. Elina on samalta Korpilahden 
kylältä kuin mekin, mutta emme tunteneet häntä entuudestaan.

Mika Nybergin ensimmäinen Special Olympics -hiihtoleiri oli jou-
-

uudestaan kilpailemaan Otepäähän.

hiihtäjiä, Mika toteaa Otepään kisoista.



-
soissa Italian Torinossa.

-

-

ja minut oli nimetty peruuntuneisiin maailmankisoihinkin 

kuin oma äiti.

-
mähtää ja lisää, että on ollut ilo nähdä, miten rohkeasti Mika nyky-

– Mika on luonteeltaan arka ja ujo. Koulun todistusta hakiessa 
-

jenjako, niin Mika asteli sinne leuka pystyssä ja tuuletteli. Ajattelin, 
että onko tämä sama poikakaan enää. Special Olympicsilla on ollut 

-
-

mahallissakin. Myös partiota hän on harrastanut pitkään.

-
-



PERHE

Ylpeyden tunne, joka kumpuaa ulos rinnasta, kun katsoo oman lap-
-

Se tunne on isossa roolissa Special Olympics -maailmankisoissa. 
Sen tunteen ympärille rakentuu Special Olympics -kisojen perhe-
ohjelma.

-
-
-

-
kustaa kisoihin ja kannustaa lastaan täysin rinnoin katsomosta. Ki-

-
tyä kisareissulle perheohjelman 
kautta. Suomessa perheohjel-

ja 
matkatoimistona, mutta tarjo-

-
-

sareissun kokonaisuutta ennen 
matkaan lähtöä.

Nokialaisen yleisurheilijan 
 perhe, eli äiti, isäpuoli 

-



PERHE



PERHE

lähdössä seuraamaan Villen edesottamuksia Berliinin maailmanki-

pieni poikansa.
– Yleisurheilukenttä on samanlainen joka paikassa, mutta se tun-

juoksemista, oli käsittämättömän hieno, sanoo Villen äiti 
.

-
ampia hylkäyksiä ja jouduttiin odottamaan pitkään kisan jälkeen, 

 asteli 

huipennus reissulle.
Taru Haapala kertoo, että Special Olympics -kisojen tunnelma, läm-

min yhteenkuulumisen henki on jo itsessään reissuun lähtemisen ar-

– Tunneside omiin lapsiin on tietysti erityinen, mutta kehitys-

kisoissa olemisesta. Ja sitten hän tekee parhaansa ja onnistuu, se on 
niin erilainen tunne. Sitä leijuu ilmassa ja tekisi mieli kaikille saman tien 
toitottaa, että katsokaa nyt, tässä on meidän Ville.

– Ajattelen nämä Special Olympics -kisat osoituksena muille ih-

asioista ja menee rohkeasti mukaan, Haapala toteaa. 



PERHE

Nokian Urheilijoiden 

-

metrin matkat.

-

-
tautua kuin ensimmäisiin, koska nyt tietää etukäteen, mitä kaikkea reis-
suun kuuluu.

-

maiden urheilijoiden kanssa.
Pere on ollut liikunnallinen koko ikänsä, mutta pitkän matkan juok-

– Hän oli parikymppinen, kun toimintakeskuksessa järjestettiin kesä-
-

.
Juoksemisen lisäksi Ville Pere tykkää uimisesta, pyöräilystä ja hiihdos-

-
semassa, jos sinne pääsee. Kesällä juoksen urheilu-

poljen kuntopyörää, teen jalkaprässiä ja punner-



URHEILUSEURA

-
-
-

.
-

erityisliikunnan kursseilla tutustuttiin eri lajeihin ja aloin pohtia, et-
-



URHEILUSEURA

-
tyisliikuntaa ollut, nyt tilanne on jo parempi, Saarinen muistelee.

-
-

tarjolla lapsille ja nuorille, niin moni jää silti ulkopuolelle. Oma 
-

hän jatkaa.
Saarisen mukaan yksi ongelma on, että urheiluseuroissa painot-

tuu kilpaurheilu. Tämä aiheuttaa sen, että matalan kynnyksen ryh-

-
-
-

sa jääurheilun kokeilutapahtuma toimintarajoitteisille henkilöille. 
Sitä kautta löytyi useampi innokas harrastaja ja ryhmä saatiin käyn-
tiin.

-
-

– Vuorolla harjoitellaan luistelun perustaitoja ja lisäksi jääkiekko-
taitoja. On selkeä rutiini. Alkuun tehdään askeleita, pipareita, pujot-
telua, ympyräluistelua ja liukuja, ja sitten loppuun jääkiekkoilua, eli 
syöttelyä ja maalintekoa. 

-

Jäätaiturit ja jääkiekkopuolen KooKoo Juniorit, joten kahden jää-



URHEILUSEURA

 on nuoresta 
iästään huolimatta jo kolmatta kautta 
mukana KooKoo Jääkarhuissa. 

Toimintaterapeutti ehdotti, että Jes-
selle etsittäisiin harrastus, joka kehittäi-

-

kokeili yleisessä luistelukoulussa, mutta 

pienelle pojalle, jolla on monimuotoinen 
kehityshäiriö.

-
-
-

selle tosi mieluinen, kun hänet osataan 
-
-

tella, toteaa äiti .
– Hän on luistellut luistelutuen kans-

sa, mutta nyt muutaman kerran hän on 
kokeillut luistella myös ilman tukea. Kehi-

Jesse onkin innoissaan erityisesti kiekkoilusta.
– Parasta on pelaaminen mailalla ja maalien tekeminen. On myös 

kertoo.
Hän on innoissaan, kun näkee jäähallilla KooKoon liigajoukkueen 

pelaajia. Tammikuun lopulla Jesse pääsi ensimmäistä kertaa hallille 
katsomaan oikeaa liigapeliä.



URHEILUSEURA

 on Jääkarhujen tuorein tulokas. 

-

 sanoo.
-

tentahtoisuutta lähteä, mutta kun pari kertaa oltiin käyty ja tilanne 

halusi jatkaa luistelua, isä jatkaa.

-

-
-

lään harjoittelee kuitenkin 
jääkiekkoakin.

– Haluaisin oppia luiste-
lemaan paremmin ja pelata 

-
-

teistaan.



Irlannissa Special Olympics on niin iso juttu, 
-

-

Internationalin toimitusjohtajana työskente-

äänistä, mutta nostetta hänellä yhtä kaikki 

minkään suurpuolueen tukea.
-

-

-

-
palloyhteisössä.

-

Packalénin kotipaikkakunnalla Tampereella ja hänen omassa seurassaan 
, joka 

-

-
-



-
tämään treenit. Sydän jäi sille tielle, hän jatkaa.

-

päätteeksi.
-
-
-

-

-
tä pysty pitämään, mutta onneksi olemme saaneet muutaman sitoutuneen 

-

jopa ylpeyden aihe, kuten Packaléninkin puheista paistaa läpi.
 naisten 
 Yhdys-

joukkueessa, Packalén sanoo.
-

tyy kesällä Baylorin yliopistojoukkueeseen.

myös Wacon kaupungissa, jossa Baylor sijaitsee, on erityyppisiä erityislasten 
harrasteryhmiä, myös koripallossa, Packalén toteaa.



TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

-

-

-

minen kisaan tapahtuu leiri-ilmoittautumisen yhteydessä.

 

 

-

-

man maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. 

erikseen. Mikäli osallistuminen jo maksettuun tapahtumaan peruuntuu, maksu 

-

 

-

 



TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

 

-

me, että tapahtuman maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen yhte-

-

-

 

-

 

aikataulun mukaan 
 

 
*Iltapala

 

*Aamupala 
 

 
 

 
*Wanhan ajan sauna Koitto 
*Iltapala
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TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

-

-

-

-

-

me, että tapahtuman maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen yhte-

-

-

 

 

*Aamupala 
 

 
*Kotiinlähtö
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TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

-

-

 

perheleirille harjoittaen samalla omia ohjaus-, esiintymis- ja johtamistaitojaan. 

jonka jälkeen ohjaudut tapahtuman ilmoittautumiseen. Vanhemman/huolta-

oman tilin alle. Jos olet jo luonut Suomisport-tilin esim. aiemman ilmoittautumi-

-

tuman maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen yhteydessä.

-
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TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

-

 

-

-

 

-

 

Yhteismajoitus mökeissä pe-la Pohjois-Himoksella (sis. ilta- ja aamupalan)  

-

asta kisan jälkeen.

-

Kisatoimisto auki perjantai-iltana ja lauantaiaamuna. Perjantaina illalla joukku-

-
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TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

-

 

-

-

-

me, että tapahtuman maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen yhte-

-

-

-

-

-

-

-

lemme, että tapahtuman maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen 

 

-



TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

-

nistä Käytä-palkkia.

 

-

pailu.

-

-

 

-

-

-

olet jo luonut Suomisport-tilin esim. aiemman ilmoittautumisen yhteydessä, 



TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

-

pahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. Jokaisen osal-

osallistuminen jo maksettuun tapahtumaan peruuntuu, maksu palautetaan (ota 

-

-

 

-

-

monipuolisesti urheilijan taitoja, tasapainoa ja muita tärkeitä ominaisuuksia, jotta 

-

-

sittelemme, että tapahtuman maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautu-

-

-

sinistä Käytä-palkkia.

 



TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

 

 

-

sarja mahdollisesti mukana.

 

Suomen Melonta- ja soutuliiton järjestämä Suurleiri, jossa Special Olympics -me-

-

 

-

 



TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

-

-

-

-

ma kuin leiriläisellä.

-

me, että tapahtuman maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen yhte-

-

-

 

-

-

-

me, että tapahtuman maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen yhte-

-

-



TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

 

-

-

-

-

lemme, että tapahtuman maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen 

-

-

-

 

-

-

-



TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

 

-

-

-

-

ta sekä käydä läpi kilpailuohjelmia.

-

minen, hygienia, pukeutuminen, lääkityksen ottaminen). Mikäli lapsi tai nuori ei pär-

 

-

-

-
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TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-
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TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

me, että tapahtuman maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen yhte-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

me, että tapahtuman maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen yhte-

-

-
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TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

-

-

kuin leiriläisellä.

-

HINNAT

-

 

että tapahtuman maksu tapahtuu järjestelmän kautta ilmoittautumisen yhtey-

-

-

 

-

-

Käytä-palkkia.
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TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

 

Varalan Urheiluopisto, Tampere

 

 

Himos, Jämsä

• 6.–7.5. Särkänniemen Salibandycup, Tampere



TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

 

yhteydessä, Pajulahti

 

 

 

 

Pajulahti

-



TULEVAT KILPAILUT JA LEIRIT

 

-

men Cupin päätöskisan yhteydessä, Hämeenlinna

 

-

rumäki

 

 

 

 

Tripla, Biitsi Pasila, Helsinki

-
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