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tää pelkkä kuntoliikunta. Hän saa
tyydytyksen siitä, kun on kuntoa
sen yerran, että voi käydä työssä ja
viettää vapaa-aikansa mahdollisim-
man mielekkäästi.

Joku toinen kilpailee. Hänen nrie-
lestään kuntoiluun käytetyn aian
hedelmistä voi nauttia myös kilpail-
len. Hänelle ei ole aina voitto pää-
asia. Hän saa tyydytystä siitä kun
voi olla mukana ia ehkä parannt:l-
la omia saavutuksiaan. Koska nreis-
tä on pysyvästi työssä vain 5-10
o/", ei ole mitään ihmettelemistä sii-
näkään, ios ioku harioittelee ja kil-
pailee todella huipulle päästäkseen.
Urheilu voi antaa hänelle eniten si-
sältöä koko elämään. Olympia-,
MM- tai SM-mitali saattaa olla
pyörätuoliin ioutuneelle yhtä arvo-
kas kuin terveellekin.

Parhaimmillaan Yammaisten lii-
kuntapalvelut ovat silloin, kun sekä
kunto- että kilpaurheiliialla on
mahdollisuus kykynsä ia halunsa
mukaiseen toimintaan.

VOITTO KORHONEN

Jk.
Toimituksesta riippumattomista
syistä ensimmäisen KÄSMIMIN-
lehden postitus viivästyi pahasti.
Valitamme. Toivomme parempaa
palvelua jatkossa. - Toimitus

,ousiammunt, on uinnin
ohella Ekin rakkain lari tällii
crää, Hän antas mielellään neuvoir
muillekin, esimerkiksi
tiistai-iltaisin Käpyläss[.

Erkki Kantonen on meikäläisten
puuhamies, puheenjohtaja, 48-vuo-
tias entinen taitolentäjä, istunut
pyörätuolissa 21 vuotta pudottuaan
sitä ennen koneellaan mäkeen Poh-
janmaalla.

Mies asuu Kauniaisissa Kiksansa
kanssa. On omakotitalo, pelit ja veh-
keet. Putsailee ja säätelee työkseen
diesel-moottoreiden suuttimia, on
hienomekaanikko.

Ja urheilija.
Milloin Eki ei ole työssään tai yh-

teisellä asiallamme puhelimessa, hä-
net löytää uimasta, ampumasta jou-
sella, voimistelemasta, keihäänhei-
tosta . . ,

- Joo, mutta kyllä sitä jo tällä
iällä päivänokosetkin otetaan, hän
puolustautuu.

Suotakoon ne hänelle, mutta joka
tapauksessa Ekin innostuksella lii-
kuntaan pysyisi puoli tusinaa para-
pleegikkoja riittävässä fyysisessä
kunnossa, jos Ekin liikuntamäärä
jaettaisiin esimerkiksi kuuteen
osaan. Mutta kun ei voi jakaa. Jo-
kaisen meistä on itsensä huolehdit-
tava kunnostaan. On tehtävä töitä
sen eteen, nähtävä hiukan vaivaa,
vaivaisenakin.

Onkos tullut nähdyksi vaivaa, ar-
voisa jutun lukija? (VIHJE: Viime
vuonna ilmestyneestä KÄSMI-
MlN-lehdestä saat uskonvahvistus-

No, Dki

MITEN PYURÄT

PYURIVAT
o Kantosen Eki on se mies,

joka työnsä ohella huolehtii sii-
tä, että pyörätuoliurheilijoiden
pyörät pyörivät.

o Tämä ihan kirjaimellisesti, mut-
ta myös laajemmalti.

o Jonkun on nimittäin varalltava
harjoituspaikkoja ja -vuoroja,
järjestettävä kilpailuja, hoputet-
tava kavereita milloin harjoituk-
siin, milloin kilpailuihin.

o Pyörätuoliurheilijoista puhut-
taessa Eki on se mies.

ta, jos epäilet hyvän kunnon merki-
tystä pyörätuolissa istuvalle.)

Mutta Ekistä puhuaksemme on
mainittava, että hän on ollut pyörä-
tuoliurheilussa näkyvästi mukana
viidettä vuotta, viimeiset vuodet toi-
mintamme vetäjänä. Samalla hän
on ollut aktiivinen kilpaurheilija,
uintimitaleita on tullut useina vuo-
sina kansainvälisistä kilpailuista.
Kotimaassa hän on ollut keulamie-
hiä lajissa kuin lajissa.

Nyt tenttaamme Ekiltä, miltä
mennyt kausi näyttää.

PALJON MYöNTEISTÄ

- Naisille on heti alkuun annetta-
va tunnustus, sillä ns. mimmiliigan
järjestämä urheilujuhla Hotelli Hes-
periassa tuotti noin 11.000,- mk.
Nyt meillä on kirstun pohjalla vä-
hän omaakin rahaa tulevaa toimin-
taa varten. Kunpa tämän vuoden
tempaus menisi yhtä hyvin, Eki toi-
voo.

- Toinen myönteinen seikka oli se,
että opetusministeriö myönsi 8000,'-
mk jousien hankintaa varten.

- Paljon puhuttu pohjoismainen
yhteistyö alkoi myös sääntöjen yh-
tenäistämisellä, mikä sinänsä on
myönteistä. Valitettavaa vain oli se,
ettei Suomesta huomattu lähettää
edustusta Fredrikstadissa Norjassa

Kuntoilua vai kilpailua

Kunto. ia kilpaurheilun vastakkain
asettelu ei ole vierasta vammaisten-
kaan parissa. On mielipiteitä, ioiden
mukaan meillä ollaan liian innostu-
neita kilpaurheilusta. Sentit ia se-
kunnit, pisteet ia ennätykset ovat
turhaa vouhotusta, pelkkä kuntoilu
riittää. Toisaalta kaivataan enem-
män kilpailuia, iotta saataisiin lisää
tapahtumia, siis ihmiset liikkeelle,
ia iotta aktiiviurheiliioille tulisi kil-
pailutottumusta.

Arvioitaessa tilannetta kokonai-
suutena, ioudutaan kiinnittämään
huomiota mm. Yammaisten olosuh-
teisiin. Yksi asuu kaupungissa, on
oma auto, uimahalli lähettyvillä, voi
osallistua yhdistyksen harioituksiin,
Yoi treenata kotonaan ine. Toinen
asuu maaseudulla, matkaa salille tai
uimahalliin 100 km, ei pääse yk.
sin asunnostaan ulos, on unohtunut
neliän seinän sisälle. Joku voi olla
entinen aktiiviurheiliia, ioku penk-
kiurheiliia. Meissä on yksineläiiä,
perheellisiä, työssä käyviä, palvelu-
taloissa asuvia. Toisilla on palion
ns. omaa aikaa, toisilla vähän. Yk-
si lukee palion, iollakin taas menee
kaikki aika ia tarmo leivän tienaa-
miseen.

Kaikki nämä seikat vamman
Iuonteen lisäksi yaikuttavat siihen,
miten eri ihmiset aryostayat eri
asioita, mm. liikuntaa. Jollekin riit-
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9.-24. 6. pidettyyn uintikonferens-
siin, jossa määrättiin mm. uintiluo-
kat. Selkäydinvammaisten kannalta
luokat ovat epäoikeudenmukaiset,
mm. tetrapleegikot ovat ilman omia
luokkia.

- Neljäntenä myönteisenä koho-
kohtana on mainittava Stoke Man-
devillen, Wienin ja Solnan kansain-
välisten kisojen hyvä suomalaisme-
nestys.

UINTI JA PAINONNOSTO
PARHAAT LAJIT

Vaikka pyörätuoliurheilijoilla onkin
noin parikymmentä lajia, ei meikä-
läisten menestys todella kovassa
kansainvälisessä seurassa vielä ole
vakuuttavaa kovinkaan monessa la-
jissa. Uinnissa ja painonnostossa
menestys on ollut paras. Niiden
edustajat ovat myös eniten harjoi-
telleet, ympäri vuoden monta ker-
taa viikossa.

Eki on tyytyväinen:

- Risto Liuskan maailmanmesta-
ruus on tietysti arvokkain. Risto on
ollut mukana vuodesta 1971, joten
20,2 25 metrin vu:ssa ei jääne hä-
nen parhaakseen.

- Naisista Marja Ojanperii voitli
Solnassa moninkertaisen maailman-
mestarin, ruotsalaisen Margareta
Tufessonin, joten hyvää on luvassa.

- Tetrapleegikkojen Matti Lau-
nonen Kuopiosta innostui selkä-
uinnin lisäksi rinta- ja vapaauintiin.
Masa on hyvä esimerkki muille, Eki
sanoo.

Helsingin seudulla asuvia muuten
valmentaa viime vuoden uintival-
mentajaksi Suomessa valittu Pirjo
Lehtonen, joten kovan tason oppeja
joka lauantai klo 11 alkaen Leppä-
vaarassa jaetaan. Uintia on suosi-
teltava jokaiselle vammaiselle, niin
hyvää kuntoliikuntaa se on. Ei kai-
kista silti tarvitse tulla kilpauima-
reita.

ASIANTUNTEMUSTA
PAINONNOSTOSSA

Kovia tuloksia vammaisurheilijoiden
penkkipunnerruskilpailuista on näh-
ty sanomalehdissäkin. Erityisesti
Aimo Sohlman on pääsemässä ja
osin jo päässyt aivan kansainvälisel-
le huipulle, sillä Solnassa Ami pun-
nersi 172,5 kg ja se on Pohjoismai-
den ennätys sarjassa yli g0 kg. Vou-

dintiellä ja viimeksi SM-kilpailuissa
nousi 1?5 kg, joten eiköhän ensi ke-
sänä jo ole Amin vuoro saada mitali
MM-kilpailuista.

- Painonnoston valmennus on
meillä myös hyvissä käsissä, sillä
Veikko Sipinen ia Ti.mo Kekkonen
ovat asiantuntijoita alallaan. Meillä
alkaa olla joka sarjassa yrittäjiä ja
mikä mukavinta, niin pyörätuoli-
urheilijat ovat täysin tasaveroisia
kilpailijoita lievempivammaisten
kanssa, usein voittavatkin vastusta-
jansa, Erkki Kantonen sanoo.

PALLOILUSSA
VERENVÄHYYTTÄ

Palloilun ja erityisesti pöytätennik-
sen pitäisi Ekin mielestä saada jos-
tain piristysruiske. Pöytätennishän
on meikäläisille vallan mainiosti so-
piva laji, tetratkin sitä pelaavat -kunhan vain ensin joku mailan kä-
teen sitoo. Peli ei vaadi suuria tilo-
ja, esimerkiksi palvelutaloissa voisi
pelata ping-pongia mainiosti. Kun
peliin tulee vauhtia, niin kuntoilusta
sekin käy. Ehkäpä Käpylässäkin voi-
si asian hyväksi jotain tehdä.

Koripallossa saatiin ensimmäinen
kansainvälinen kontakti, kun Ruot-
sin II-joukkue vieraili Suomessa
vuosi sitten keväällä. Turpiin tuli
- niin kuin Stoke Mandevillessakin
ja nyt SM-kisoissa - mutta koke-
muksia sentään saatiin.

- Olisi erittäin tärkeää, Eki sanoo
(pelaa itsekin koripalloa), että lie-
vempivammaisia saataisiin mukaan,
sellaisia joiden jalat ja koko ylävar-
talo toimivat selkäydinvammasta
huolimatta. Poliovammaiset ovat
juuri tällaisia, heitä näkyy muiden
maiden joukkueissa. Kuka lukijois-
ta tietää tällaisista kavereista, niin
hoputtakaa ihmeessä keskiviikkoisin
klo 19:ksi Järvenpään harjoituksiin.
Pyörätuolit on talon puolesta, omia
ei välttämättä tarvita.

MISSÄ MUU SUOMI VIIPYY?

Mukavia uutisia kuuluu Turusta,
sillä KELAn uudessa hienossa Kun-
toutustutkimuskeskuksessa voivat
pojat pelata koripalloa monen muun
liikuntatouhun ohella.

Porr.:oosso tapahtui myös startti,
mutta suurin innostus lopahti siihen
kun huomattiin uusi urheilutalo
erittäin sopimattomaksi pyörätuolil-

la liikkumiseen. Sivuovesta pääsee
tosin pelisaliin, mutta ei muualle.
Siinä meillä on jälleen tyypillinen
esimerkki ajattelemattomuudesta,
varsinkin jos taloa verrataan Por-
vooseen muutamia vuosia sitten val-
mistuneeseen uimahalliin, joka on
ihanteellinen pyörätuolivammaiselle.

Eki lupaa Porvooseen vieraita
Helsingistä, kunhan omaa harras-
tusta olisi hieman siemeneksi. Tu-
russa on jo käyty.

- Missä muuten viipyy TamPe-
reen ja muiden suurehkojen paikka-
kuntien pyörätuoliurheilijoiden
esiinmarssi? kysyy Eki ja monet
muut.

HUOMIOTA KURSSEIHIN

Pyörätuolijaosto järjesti ensimmäi-
set varsinaiset jousiammuntakurssit
talvella ja aikoo pitää jatkuvasti vi-
reillä koulutusasiaa. Edellytyksenä
tietysti on se, että harrastajia piisaa.
Kurssin käyneillä on mahdollisuus
saada käyttöönsä maksutta liiton
jousia.

Hyviä kokemuksia on saatu myös
etelän auringossa pidetyillä pari-
viikkoisilla 'Iomaliikuntakursseilla'.
Uintia, ulkoilua ja aurinkoa muun
mukavan ohella sai viime tammi-
kuussakin l5 vaikeavammaista

avustajineen (juttu toisaalla tässä
numerossa).

Kevättalvella pidetyt kuntokurs-
sit Kisakeskuksessa ovat tulleet
myös suosituiksi, tulijoita on enem-
män kuin yhdelle kurssille voidaan
ottaa. Toiset talvikurssit tarvittai-
siin, Eki arvelee.

- Kun vielä todetaan yleisurhei-
Iukauden menneen myös mukavasti,
mitaleitahan tuli sekä miehille että
naisille kansainvälisiltä markkinoil-
ta, voimme pyörätuolijaostossa olla
tyytyväisiä. Vastaisuudessa pyörä-
tuoliurheilijoiden yleisurheilun SM-
kisat on tarkoitus järjestää samalla
paikkakunnalla kuin vuotuiset Ka-
levan kisat. Tänä vuonna näin ta-
pahtuu Jyväskylässä.

TERVETULOA
PERTTI POUSI

- Niin k'",in tästä jutusta ja muusta
toimintaa ' ,. r.'aavista selvityksistä
ilmenee, va;,;'naisurheilu selkäydin-
vammaistenkin parissa elää nousu-
kautta. Pelkin harrastajavoimin
saattaa kohta olla vaikea pitää pyö-
riä liikkeellä, Erkki Kantonen sanoo
ja toivottaa uuden järjestösihteerin
Pertti Pousin tervetulleeksi pyörä-
tuoliurheilunkin eteenpäin viemi-
seen.
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Pyörätuoleja invalideil le
Kiinteitä la kokoonpantavia malleJa.

Myös yhdellä kådellä ohlattavla.

Kuvassa uusimpla mallejammg PT 25,
iossa jalkatuet sivulle käännettåvåt
ia istuimen sivut irroitettavat.

lsot pyörät 24x1t/z Nokian RIHLA-
renkailla, jotka ovat helpostl puhdis-
tettavat.

Tuotteitamme myy lnstrumentarium
Oy, lnvalidisååtiö, lnva, Proteesisää-
tiön ja SPR:n Proteesipajat kautta
maan.
Esittelylehtisiä pyydettäesså.

T:mi ERKKOLA
61«]0 Koskenkorva. Puh. 9Al-59 149



INIZI taitettava selkänoia

apu vammaisten
liikuntapulmiin

apu vammaisten
liikuntapulmiin

irrotettavat sivut (eri
mallela joko pehmuste-
tuin kyynärnoiin tai
ilman)

malli 8u 27-46-76 SP

suuret pyörät
24" lai 26"
(26" rata-aloon)

istuinkorkeus 5'l cm

irrotettavat ja
sivuunkäännettävät
jalkatuet

vahvistettu
rakenne,
joustava
ristikkotuki

pikkupyörissä
suunta-
lukitsin

ORTOPEDIA
Everest & Jennings UUDET

URHEILUTUOLIT
koripalloon - rata-aioon - puiotteluun - kenttälaieihin

malli 8U 25-75 SP
matala
selkäno,ja

runsaasti lisä-
varusteita.
Kaikki normaali
mallin lisävarusteet
ja vaihto-osat sopi-
vat myös E&J urhei-
lumalleihin

muut vaihtoeh-
dot ja ominai-
suudet kuten
mallissa
8U 27-4G76 SP

kumpaakin mallia
on saatavana kol-
mea eri kokoa

00260 Helsinki 26
Mannerheimintie 44
Puh. 44 05 66/vaihde
APUVÄLINEKESKUS

Oikea
pyörätuoli
urhelluun

Kilpailutoiminnan lisääntyminen,
pyrkimys yhä parempiin tuloksiin ja
ennätyksiin, on tuonut välinekysy-
myksen pyörätuoliurheilussakin
esiin. Kilpailtaessa huipputasolla ei
enää tulla toimeen tavallisella, nor-
maalikäyttöön suunnitellulla pyörä-
tuolilla. Tästä johtuen, ja asetettaes-
sa tähtäin yhä parempiin tuloksiin,
on suunniteltu urheilukäyttöön tar-
koitetut pyörätuolimallit.

Urheilutuolin rakenteeseen vaikut-
tavia seikkoja ovat urheilulajit ja
kansainväIisissä kilpailuissa tuolin
mitoille ja rakenteelle asetetut vaa-
timukset.

Koska urheilukäytössä tuoli jou-
tuu normaalia kovempaan rasituk-
seen, tuolin runko, pyörät, laakerit
ja akselit vahvistetaan. Myös run-
gon joustava ristikkorakenne on
eduksi. Tällöin epätasaisellakin pin-
nalla ja käännöksissä pysyvät kaik-
ki pyörät maassa, ajo on nopeata ja
hallittua.

Urheih"rtuolit ovat kokoonmeneviä.
Tästä on huomattava etu myös kulje-
tuksessa ja säilytyksessä.

Urheilutuolin istuimen on kansain-
väIisissä kilpailuissa oltava ns. 'rät-
tipohjainen', eikä istuimen suurin
korkeus lattiasta saa ylittää 51 cm.
Koska useimmissa laieissa on mah-
dollisimman suuri istuinkorkeus
eduksi, on syytä valita malli jossa
istuinkorkeus on korkein sallittu.
Selkänoja tulisi urheilumallissa olla
huomattavasti normaalia matalampi
tai matalammaksi taitettava. Tällöin
ylävartalo saa tarvittavan liikku-
misvapauden.

ajossa on pikkupyörien suuntalukit-
sin suositeltava. Tällä on mahdolli-
suus vähentää pyörien kääntymistä
ja vipattamista suoraan ajettaessa.

Istuimen sivut (käsinojat) ovat ur-
heilutuolissa normaalia matalammat,
tai jyrkästi istuimen etureunaa koh-
den viistotetut. Tällöin eivät sivut
ole tiellä tuolia kuljetettaessa tai
esim. heittoliikkeitä suoritettaessa.
Ilman kyynärnojapehmustetta ole-
vista sivuista saa paremman tuen
mm. heittolajeissa. Urheilutuolin si-
vut ovat yleensä irrotettavia.

Jalkatukien tulisi olla vahvistet-
tua rakennetta ja mieluimmin irro-
tettavat. Tällöin tuolin kuljetus ja
varastointi on helpompaa ja tuolin
käyttö normaalituolin asemasta mo-
nipuolisempaa ja helpompaa.

Jarrujen tulisi urheilutuolissa olla
helposti irrotettavissa tai siirrettävis-
sä. Mikäli tuolia käytetään vain ra-
ta-ajoon tai koripalloon eivät jarrut
ole väIttämättömät.

Normaalikäytössäkin kotona ja
työpaikoilla on urheilutuoli mones-
sa tapauksessa hyvä ja käyttökel-
poinen ratkaisu. Vahvistettu raken-
ne tekee tuolista monia normaali-
malleja kestävämmän. Urheilutuolis-
ta lähinnä malli, jossa selkänoja on
normaalin korkuinen ja taitettava,
on erittäin suositeltava tavalliseen-
kin käyttöön. Urheilutuolin sivut
(kyynärnojat) voidaan normaalikäy-
tössä vaihtaa tavallisen mallisiin
pehmustettuihin, joita on saatavana
useita eri malleja ja jotka sopivat
myös useimpiin urheilupyörätuolei-
hin.

Yleisesti käytetyissä urheilumal-
leissa voidaan lisäksi käyttää kaik-
kia muitakin normaalimallin lisä-
osia ja vaihtovarusteita, kuten eri-
mallisia jalkatukia, erilaisia istuin-
ja selkänojatyynyjä, työ- ja ruoka-
pöytiä jne. Näiden avulla urheilu-
pyörätuoli on normaalissakin käy-
tössä tavallisen mallin veroinen,
vahvistetun rakenteensa ansiosta li-
säksi kestävämpi.

Pekka Aarnio
Suuret pyörät sijaitsevat yleensä

takana. Tuoli on tällöin hyvin tasa-
painoitettu, helppo hallita ja nopea KÄsryorMrNlehti
kuljettaa. Tuoli tulisi voida varus
taa vaihtoehtoisesti ioxo z+;' tai.26" HXlTffi,j"',fllH,":1, "å11#,":ä,i,l,l'J'Iåi,;ii'i
pyörillä. 24" pyöräkoko on suositel- on tupauiunut lehtemme irmåiiulnuriti;otii ;i
tava esim, kenttälajeihin ja koripal- osallistumaan iuttuien tekoon. Toivotamme Jä-

roon. suuremmasta- 26j pv,;.ato'o.i" [",?Jh,,'"å,,1,]"1Xf,åXl?]jå*l,.Ji[i]l:en 
majurin,

on hyötyä mm. rata-ajossa. Rata-
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Eipä ole helppoq
löytää kouniimpqq
io tqloudellisempqq
outoq kuin Pqssqt.

Kulutukset tosoisello 80 kmlh nopeudello (litroo/100 km):
Possot (60 hv) - 6,0; Possot (75 hv) - 5,9; Possot (85 hv) - 5,8.

f#:lnn:,:Ii:åt'illfft"" @ possor

SOK
kehittyrrä

70-vuotias

SOK-osuuskauppa.iärjestö on maan suurin yhtenäinen
vähittäiskauppa- ja palveluketj u
jäsenosuuskauppoj a 229, joilla toi m i pai kkoj a yl i

4000, jäseniä n. 600.000
teollisuusyksiköitä 31
tavarataloja 161 , joista SOKOS-luokkaan kuuluvia 95
hotelleja 50, ravintoloita, kahviloita, motelleja,
huoltoasemia '166

laaja tutkimus- ja kokei lutoiminta : keskuslaboratorio,
kokeilukeittiö, käyttölaboratoriot.

1904-1974
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aktiivikilpailijana

Kursseilta tietoja ia taitoia
Yhtenä SIU:n pyörätuolijaoston
toimintamuotona on kurssien järjes-
täminen. Jousiammunnassa oli tal-
vella Käpylässä kahdet peruskurssit
ja huhtikuussa täydennyskurssit.
Päteviä neuvoja niillä saatiinkin,
sillä opettajana kaikilla kursseilla
oli maamme jousiampujain olympia-
valmentaja Velkko Virto Wilhelm

Muutoksia Stoke Mandevillen sääntöihin
Jousiammunnassa on siirrytty pois
englantilaisista mitoista metrisiin.
Nyt kilpaillaan neljässä sarjassa:

Tetrojen ja aloittelijoitlen sarja
(vuoden tai vähemmän ampuneet):
36 nuolta 50 ja 30 m:ltä 122 cm tau-
luun.

A) Lghyt Fita 36 nuolta 50 ja 30
m:ltä B0 cm tauluun.

B) 213 Fita, naiset 60, 50 ja 30 m,
miehet 70, 50 ja 30 m.

60 ja ?0 m:ltä 122 cm tauluun ja
50 ja 30 m:ltä B0 cm tauluun.

C) Kaksinkertainen Fito ammu-
taan neljänä päivänä.

Kaikissa lasketaan pisteet 1-
10:een.

TETRAPLEEGIKOILLE
KOLMAS LUOKI(A
Tetrapleegikoilla on nyt kolme luok-
kaa:1a, 1b ja 1c.2-6 lk:t pysy-
vät ennallaan. 1 c eroaa 1 b:stä si-
ten, että I c:ssä käsivarsien ojenta-
ja- ja koukistajalihakset ovat nor-

Tellin seurasta, aktiivikilpailijana
vuosina 1956-67.

Kursseilla oli keskimäärin 15
osanottajaa. Ensi syksynä on tar-
koitus järjestää uudet. Mainitta-
koon, että kurssin käyneellä on
mahdollisuus saada käyttöönsä
maksutta liiton jousi.

KUNTOKURSSIT
KISAKESKUKSESSA

Kaksikymmentä lähinnä koripal-
losta ja jousiammunnasta kiinnostu-
nutta selkäydinvammaista osallistui
10.-16. maaliskuuta Pohjassa TUL:n
Kisakeskuksessa pidettyyn kunto-
kurssiin. Mukana oli neljä tetraa,
he pelasivat pöytätennistä. Kaikilla
oli mahdollisuus myös voimailuun,
pyörätuolipujotteluun, istumalento-
palloon ja ulkoiluun. Kun Lors So-

uonen jwtteli vielä ravintofysiolo-
giasta ja liikunnan merkityksestä
ihmiselle, olikin kurssin anti niin
hengen kuin ruumiin tarpeita tyy-
dyttävä.

Yläkuvassa kurssilaiset ohjaaji-
neen. Alhaalla vasemmalla Taito Oh-
mero hiomassa jousiammuntatyy-
liään ja oikealla Rainer Wickströ-
rnin huukki menossa oikeaan osoit-
teeseen. Heikki Lehtosen torjunta
myöhästyy ja Rauli Helönin llme
on huolestunut mahdollisesta koris-
ta.

maalit ja sormien puristusvoima hy-
vä. 1c:ssäkin sormien saksiliike
puuttuu kuten a- ja b-Iuokassakin.
Lääkärintarkastuksessa määritellään
kullekin oikeudenmukainen luokka.

VÄLINEMUUTOKSET
Luokissa 2-5 miehillä 1 kg:n kiekko
muuttuu 11/z kg:n ja 600 g:n keihäs
700 g:n painoiseksi.

Luokissa 1 a, 1 b ja 1 c on kuula
nyt 2 kg naisilla ja miehillä.

Luokissa 1 a ja 1 b jää keihäs pois
ja tilalle tulee keilanheitto.

Luokassa 1 c heitetään 600 g kei-
hästä.

Keilan mitat: pituus 39 cm, hal-
kaisija ylhäältä 1,9 cm, keskikohdalta
5,6 cm ja alhaalta 3,8 cm. Alapäässä
on 1,2 cm:n korkuinen metallirengas,
muuten keila on puuta, kokonaispai-
no 397 g.

Keilaa heitetään yläkautta kei-
häänheiton mukaisesti. Luokissa 1 a
ja 1 b on myös keihään tarkkuushei-
ton sijalla keilan tarkkuusheitto.

10



Kiekonheitio suiuu Vexiltä,
pronssia'Sloukisla', paras lulos 24,01.

Puhumme menneessä aikamuodossa,
sillä Vexi ei ole enää Käpylässä.
Vuonna 1970 alkanut työ para- ja
tetrapleegikkojen voimistelunopet-
tajana päättyi tämän vuoden helmi-
kuussa.

Vexi kutsuttiin jo muutama vuosi
sitten Laukaaseen paraikaa valmis-
tuvan Keski-Suomen Kuntoutumis-
laitoksen johtajaksi ja maaliskuussa
hän meni sinne myötämöisin. Laukaa
on vajaan 30 km päässä Jyväskylästä
itään. Siis lähellä opiskelukaupun-
kiaan Jyväskylää Vexi nyt pyörii,
hänhän valmistui liikuntatieteiden
maisteriksi Jyväskylän yliopistosta
1969.

Sivullisena asioita seuraillen on
näyttänyt sille, että yksi ja toinen on
saanut jonkinmoisen kipinän liikun-
taharrastuksiin juuri Käpylässä.
Varsinkin nuoremmat potilaat viih-
tyvät vapaa-aikoinaankin viidennen
kerroksen tiloissa. Pelaavat koripal-
loa tai pingistä, nostavat painoja,
polkevat kuntopyörää tai ampuvat
jousella. Monet ovat mukana myös
tiistaisin Helsingin seudun pyörätuo-
liurheilijoiden harjoituksissa' klo
i8-20.

Mutta Vexin panos ei rajoitu ai-
noastaan liikuntaharrastuksen kehit-
tämiseen Käpylässä (toki sitä ovat
tehneet myös lääkintävoimistelijat
ja liikunnanohjaajat), vaan Vexi on
tehnyt melkoisen työn hoitaessaan
Suomen yhteyksiä ulkomaailmaan,
lähinnä Stoke Mandevilleen Englan-

VEXI
pyörätuoli-

urbei,lun
a?nrnatti.rni.es

Känylän Kuntouttamislaitos on
ollut siitä hyvä paikka. että siel-
lä on ollut yksi henkilökuntaan-
kin kuuluva pyörätuolissa.

Liikunnalliselta kannalta asia
on ollut eritvisen merkitsevä,
siIIä tuo pyörillä liikkuva on ol-
Iut Veikko Punutti, urhei-
lumies jo koulutukseltaan.

tiin. Ei ole itsestään selvä asia. että
jot.tkkue aina ioka kesä starttaa Serr-
tulasta rapakon taakse. Sitä ennen
on tarvittu monenmoista selvitvstä,
enimmäkseen sellaista joka ei näy
ennen kuin se jätettäisiin tekemättä.

Kun nvt Vexi on mennvt tukikoh-
dastamme Käpvlästä. niin lienee so-
pivaa tässä vaiheessa vaihtaa mrru-
tamia mielipiteitä pyörätuoliliikun-
nan tiimoilla.

Onl<o työIlesi Käpylässä jo jatkaja
tiedossa?

- Henkilöstä ei ole vielä tietoa,
mutta työ kyllä iatkrrrr tavalla tai
toisella. Asiaa käsitellään laitoksen
johtokunnassa, joten kuluvan ke-
vään aikana varmasti kuulemme
asiasta.

Jatka.ko Stoke Mand-eville -komi-
tean yhteysmiehenä Suomessa?

- Tämä yhteysmieshomma kestää
aina olvmpiadin eli neljä v'rotta
kerrallaan, joten ainakin nimelliss5-
ti se jatkuu osaltani Kanadan kisoi-
hin saakka. Viimeistään silloin. ehkä
jo aikaisemminkin, saa uusi järjestö-
sihteeri hypätä remmiin.

OIet itse pyörätuolissa ja olet sa-
malla ohjannut meikäläisen kaltaisia
potilaita monenlaatu,iseen liikun-
taan. Miten potilas saataisiin parhai-
ten aktiiviseksi liikunnan harrasta-
jaksi sekä kuntoutusvaiheessa että
ennen kaikkea sen jälkeen?

- Ketään ei saa pakottaa liikun-
nan harrastajaksi. Liikunnan on itse

lyötävä itsensä läpi iokaisen mieles-
sä. Tämä taas edellyttää sitä, että
on tarjolla monipuolista ja mielen-
kiintoista puuhailtavaa liikunnan
merkeissä ja siitä sitten ikään kuin
vahingossa luiskahtaa jonkin lajin
pariin. Tä11ä tavalla omaksuttu lii-
kuntaharrastus on pysyväistä, sillä
henkilö tekee silloin sitä, mikä hän-
tä itseään miellyttää.

Onko pyörätuolissa istuvan vai-
keampi innostua liikunnasta kuin
kävelevän vammaisen?

- Siltä saattaisi asiaa tuntemat-
tomasta tuntua. Kuitenkin oma ter-
veys asettaa kullekin tietyt minimi-
vaatimukset myös liikunnan suhteen.
Sanonkin, että kyllä ihmistä pysty-
tään innostamaan liikuntaan, käy-
tännössä toteutus eri puolilla Suo-
mea on ihan eri asia.

Onko para- ja terapleegikoilla Kä-
pylässä riittävästi mahdollisuuksia
Iiikunnalliseen kuntoutumiseen?

- Ei ole. Varsinkin ulkoliikunta-
lajien harrastusmahdollisuudet
ovat surkeat, koska laitosta ympäröi
joka puolelta katu. Uintiakin voisi
lähinnä sanoa kuvaannolliseksi ja
kellumiseksi. Liikuntasaliin on pik-
kuhiljaa saatu lisää kuntovälineitä ja
se alkaa vähitellen täyttää meikä-
läisten tarpeet.

Entä muissa sairaaloissa ja kun-
toutuslaitoksissa?

- Ei liikunta ole Suomen sairaala-
laitoksessa vielä lyönyt itseään läpi.
Pelkäänpä, että siihen kuluu vielä
kovasti aikaa, kun tarkastellaan
kansanterveyden
suunnitelmia.

tulevaisuuden

Ollaanko Suomessa eilellä, jäIjessä
vai samalla tasolla kansainväIisesti
se!käydinvammaisten kuntoutuslai-
toksia ja -palveluja vertailtaessa?

- Melko lähellä kansainvälistä
tasoa ollaan, tietyissä hoitotoimenpi-
teissä jopa edelläkin. Yleensähän
sairaanhoidollinen ja fysikaalisen
hoidon taso on meillä korkea. Lii-
kunta kulkee vielä taka-alalla ja so-
siaalisessa kuntoutuksessa on vielä
kovasti tekemättä. Uskon kuitenkin,
että kokolailla nopeasti ollaan saa-
vuttamassa kansainvälistä tasoa.
Eräissä suhteissa ollaan jo edelläkä-
vijöitä (kuntoutuskurssit).

Johtamaasi Keskl-Suomen I(rrn-
toutumislaitokseen on kaavailtu pyö-
rätuoliosastoa. Toteutuu!.o se? Jos,
niin mitä se meikäläisille merkitsee?

- Keski-Suomen Kuntoutumislai-

tokseen tulee syksyyn -74 mennessä
yksi talo, 36 vuodesijaa, sellaisille
pyörätuolinkäyttäjille, jotka pysty-
vät huolehtimaan itse päivittäisistä
toiminnoistaan. Toisessa rakennusvai-
heessa toteutuu tetroillekin tarkoi-
tettu kurssikeskus. Näillä näkymillä
tulevana talvena pystytään jo vetä-
mään pyörätuolikursseja Laukaassa.

Hyvä fyysinen kunto on selkäydin-
vammaiselle ensiarvoisen tärkeää.
Mitä kuntoliikuntalajeja suosittelisit
kuntoutusvaiheen jälkeen kotiin pa-
Iaaville pyörätuolikavereille?

- On äärimmäisen tärkeää, että
jokainen, jolla on mahdollisuus, olisi
pystyssä edes muutaman kerran vii-
kossa. Tällä estetään luuston hau-
rastuminen ja säästytään katken-
neilta jäseniltä. Jos on mahdollisuus
uintiin, voi tuskin parempaa lajia
löytyä. Voimailua, jousiammuntaa ja
tuolilla kelaamista ainakin kannatan.
Oman hyvinvointinsa eteen kannat-
taa kyllä jotakin harrastaa kuntoilu-
mielessäkin. Mukaviahan muutkin
harrastukset ovat, mutta tahtovat
vain viedä kuntoa alaspäin. Ja vanha
totuushan on, että fyysinen ja psyyk-
kinen kunto kulkevat rinta rinnan.

Kiitoksia. KÄSMIMIN-lehti toi-
vottaa kaikkea hyvää Vexille uuteen
paikkaan. Laukaassa tavataan.

-AiKAKAUSLEHTI-

POSTILOKEBO 3
00131 HELSINKI 13

BAJAMME VARTIJAT RY:N JULKAISU
RAJASEUDUN JA SAARISTON VAES.
TOLLE. ILMESWNYT VUODESTA 1934

RA'AM I
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Terveydenhoitoalan
erikoispalvelua

Laajasta apuväl i neval i koimastamme
löytyy yksilöllinen ratkaisu
vammaisen liikuntapulmiin.

Olet kai huomannut?

PYORATUOLISSA TARVITAAN V O I M A A

Kaikki käy helpommin kun on
voimaa. Tuohon ajatukseen meidän
pyörätuolissa istuvien lienee
yhdyttävä. Kuvitellaan vain tilan-
teita kotona, ulkona, matkoilla,
työssä, missä vain. Voimaa tarvit-
semme jatkuvasti, päivittäin.
Voima lisää omatoimisuutta,
olkoot apuvälineet, -neuvot,
-laitteet tai -kojeet miten
hienoja tahansa.

Tämänkertainen KÄSMIMIN an-
taa vihjeitä voimaharjoittelusta en-
nen kaikkea aloittelijalle, tavalliselle
kuntoilijalle, mahdollisimman mo-
nelle selkäydinvammaiselle. On sel-
vää, että esimerkiksi kovin 'ylhäi-
nen' tetrapleegikko ei vinkeistämme
paljon hyödy. Voimaa ei tule - kun
ei ole mihin tulla. Toisaalta voima-
harjoittelulla voidaan tehostaa myös
osittain halvaantuneita lihaksia, esi-
merkiksi tetran käsivarsia, jopa sor-
miakin. Joka tapauksessa painojen
kanssa ahertamisella lisätään täysin
toimivien lihasten tehoa ja näin niil-
lä voidaan paremmin korvata hal-
vaantuneiden lihasten tekemättä jää-
vä osuus, mm. käveleminen.

TERVEYSTARKASTUS ENSIN
Ennen kuntoilun aloittamista on
syytä ottaa yhteyttä siihen lääkäriin
tai lääkintävoimistelijaan, jonka
hoidossa on viimeksi ollut tai johon
yhteydenotto sopivasti järjestyy.
Myös kotikunnan terveyskeskukses-
sa voi tässäkin mielessä käydä, siel-
lä voidaan tutkia mm. veri, keuhkot
ja sydämen toiminta. Tämä on tär-
keää siksi, että voidaan laatia oikea
kunto-ohjelma.
KOLMESTI VIIKOSSA
Tärkeää voimaharjoittelussa kuten
kaikessa kuntoliikunnassa on aloit-
taa varovasti. Alussa on viisasta
jumpata esim. lääkintävoimistelijan
kanssa yhdessä, myöhemmin taitojen
ja varmuuden kasvaessa voi jatkaa
yksin kotonaan tai yhteisissä har-
joitusilloissa.

Kasvaakseen lihakset tarvitsevat
myös lepoa. Suositeltavaa on harjoi-
tella säännöllisesti kolme kertaa vii-
kossa, jolloin joka harjoituskerran
r'äliin jää vähintään kaksi vuoro-
kautta eli 48 tuntia. Jokaisen har-
joituskerran alussa ja lopussa on
otettava löysä verryttely kevyillä
painoilla tai kokonaan ilman punt-
tej a.

Uudenmaankatu 28, Helsinki '12

Vaihde 17 5544

Kuttaharkosta edullisesti korut, kellot, lahjaesineet.

Runsaat val ikoimat laafu luokan tavaraa.

Kaikista tuotteista 35% alen nus.
Alpha, llmo, ZUrich-Special ja Watex

sveitsiläisten takuukellojen maahantuoja.

ffiM , {D
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(Kultaharld<o
KLUUVIK^TU 8, HELSINKI, PUH 6285O3
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VOIMA TARPEEN JOKA
LAJISSA
Kuka voimailusta, penkkipun-
nerruksesta, toden teolla innos-
tuu, kannattaa silloinkin aloittaa
varovasti. Hyvissä ajoin on syytä
ottaa yhteyttä alan asiantuntijoi-
hin (esim. Helsingissä tiistai-iltai-
sin Käpylässä Yeikko Sipiseen ja
torstaisin Voudintiellä Timo Kek-
koseen) yksilöllisen harjoitusoh-
jelman aikaan saamiseksi.

Mikäli joku aikoo menestyä
jossakin muussa pyörätuoliurhei-
lulajissa, esim. uinnissa, jousiam-
munnassa, yleisurheilussa ja pal-
loilussa, on kaikissa voimahar-
joittelusta hyötyä. Terveet huip-

-pu-urheilijat ja heidän valmenta-
jansa tämän nimenomaan myön-
tävät.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa,
että voimaharjoittelussa aloite-
taan kevyillä painoilla ja kuor-
mitusta lisätään voimien ja tai-
don karttuessa.

KÄSIPAINOT
Käsipainot ovat meikäläisille erit-
täin sopivia. Ne ovat suhteellisen
halpoja (1 kg 7 mk, 2 kg 10 mk,
3 kg 12 mk, 4 kg 14 mk, 5 kg 16
mk ja 6 kg l9 mk/kpl). Niillä
jumppaaminen ei vaadi paljon
tilaa, tuolissa istuen tai vuotees-

sakin homma onnistuu hyvin.
Pikkupunteilla voi tehdä monen-
laisia liikkeitä, kuten oheisista
kuvista näkyy.

Parapleegikon kannattaa hank-
kia esim. 2 ia 4 kg puntit (tai 3
ja 5 kg) ja tetran vielä kevyem-
mät, mikäli ne kädessä pysyvät.
Voihan puntit myös sito käteen,
aivan kuten pingismailankin.

Seuraavassa muutamia vihjeitä
aloittelijalle. Jokainen voi moni-
puolustaa jumppaansa makunsa
mukaan, tämä on vain jonkinmoi-
nen minimiohjelma.

Kutakin liikettä voi tehdä
esim. 3 x 5, 2 x 10 tai 2 x 15 kertaa.
Kunkin 5, 10 tai 15 suorituskerran
jälkeen noin 2 min lepo. Siirryt-
täessä uuteen liikesarjaan. esim.
kuvasta 1 kuvaan 2 jne..., on
huilattava pari minuuttia. Teh-
tyäsi vaikka puolet oheisista liik-
keistä, onkin lähes puolituntinen
vierähtänyt. Pahitteeksi ei olisi
koko ohjelma. Pesu päälle ja vot,
hyvä olo on koko päivän, seuraa-
vankin.

Tasapainon kehittämiseksi olisi
edullista tehdä liikkeet puntteja
samanaikaisesti molemmissa kä-
sissä pitäen. Ellei se onnistu, voi
toisella kädellä pitää kiinni tuo-
lista ja toisella jumpata. Käden-
vaihdon välillä ei välttämättä tar-
vitse levätä.

OHJEITA
VOIMAN

HANKINTAAN

Piirrokset I
Pirkko I
Lrmpila 

I

MONIPUOLISIA SABJOJA

Olisi kovin yksitotista puuhaa
tehdä kolmesti viikossa aina sa-
mat nostot samoilla painoilla.
Järkevämpää on laatia paperille
oma ohjelma lähikuukausiksi.
Tämä lisää painonnoston mielek-
kyyttä ja tarjoaa liikunnallisesti
niin kunto- kuin kilpaurheilijal-
lekin paremmat kuntoutumismah-
dollisuudet.
Verryttely. Kuten käsipainohar-

joittelussakin tulee tässäkin ottaa
ennen ja jälkeen harjoituksen
verryttely pienillä painoilla. Sen
voi tehdä myös käsipainoilla.

Ote tangosta on noin hartiain
leveydeltä. Leveys voi vaihdella,
maksimileveys on silloin kun kyy-
närvarsi on nostoasennossa koh-
tisuoraan takoon nähden. Olka-
varret ovat suoraan sivuille, siis
mahdollisimman takana.

Hengitys. Vedä keuhkot ilmaa
täyteen ennerl jokaista nostoker-
taa. Pitkissä kevyissä sarjoissa
voi hengittää esim. ennen joka
toista tai kolmatta punnerrusta.

Kolme kertaa viikossa. Levy-
tankoharjoittelua, kuten mitä ta-
hansa liikuntamuotoa, on syytä
ottaa kolme kertaa viikossa. Se
takaa kunnon säilymisen ja ko-
henemisen. Monia lajeja, esim.
uintia, voi harjoitella useammin-

kin, mutta painonnostoa ei, sillä
lihasten täytyy saada myös le-
vätä.

Ja nyt vihjeet ohjelman raken-
tamiseksi. Kukin ohjelma kestää
yhden kuukauden, joten 3-kohtai-
nen ohjelma kierähtää vuodessa
neljästi läpi. Joka kolmas kuu-
kausi voi testata, paljonko sitä
rautaa oikein nousee ja laatia
sen perusteella seuraava ohjelma.

Pelkän kuntoilijan ei tietenkään
tarvitse pitää kirjaa ennätyksis-
tään, pääasia että jumppaa. Toi-
saalta on mukava tietää, onko
papua tullut hihaan vaiko ei.

1. OHJELMA, peruskuntovaihe,
lkk
30--50 o/o painoilla maksimista
3x10.

Tämä tarkoittaa sitä, että ke-
vyillä painoilla nostetaan ensin
10 kertaa, levätään 2 min, taas
10 kertaa, lepoa 2 min ja vielä
10 nostoa. Hyvin voi nostaa 2-6
kertaa 8-20 nostoa, 3 x l0 on
vain suositus.

2. OHJELMA, valmistautumis-
vaihe, f kk (esimerkkinostajan
ennätys 60 kg)

a) 3G-50 o/o I x 10 (esim. 20 kg)
b) 700/o 3x5 (tai 5x3) (esim.

45 kg)
c) 30-50 o/o 1 x l0 (esim. 20 kg)
3. OHJELMA, voimanhankinta-

vaihe, I kk (esimerkin ennätys
90 ke)

a) 400/o 1x 10 (esim. 35---40 kg)
b) 65 o/o 5 x 5 (esim. 60 kg)
c) 70 o/o 4 x 4 (esim. 65 kg)
d) 75 o/o 3 x 3 (esim. 70 kg)
e) 80 o/o 2 x 2 (esim. 75 kg)
f) 85-90 o/o 1 x 1 (esim. 80 kgl
g) 40 o/o 1 x 10 (esim. 40 kg).

MUISTA: jokaisen sarjan päälle
2 min lepo.

Silloin tällöin, esimerkiksi ker-
ran viikossa 3. ohjelman aikana,
voi ottaa verryttelyn päälle pal-
jon ykkösiä 900/o:lla. Esimerkki:
40 kg 1x10, 60 kg 1x3, 70 kg
1 x 2, 80 kg 5-10 x 1 ja lopuksi
40kglx10.

Tärkeintä voimanhankinnassa
on harjoittelun säännöllisyys ja
tietty kohtuullisuus lisävammojen
syntymisen estämiseksi, Painon-
noston lisäksi esim. uintia ja ul-
koilua olisi harrastettava riittä-
västi. - Myös oikea ravinto on
tärkeää, mutta siitä puhumme
joskus tuonnempana.

Ja nyt töihin. Muista hengittää
tasaisesti ja rauhallisesti koko
jumpan ajan.
LEVYTANKO
Levytangolla penkkiPunnerrusta
harjoiteltaessa voidaan nostaa
joko rinnalta tai telineeltä. Yksin
ei koskaan saa nostaa rinnalta,
alussa ei telineeltäkään. Yleisoh-
jeena voidaan sanoa, että alussa
on syytä harjoitella vain 30-50 %
painoilla maksimista, Jos siis joku
arvelee nostavansa enintään 60
kg, on 25-30 kg soPiva aloitus-
paino. Muutamien harjoituskuu-
kausien jälkeen voidaan Painoja
tisätä 50-90 % maksimista.

I

l. Punncrrus vuoroin oi-
kcelle ie vrrcmmrlle kä-
dclll lel srmandkrlscsii.

5. Norto llhdtä ritrtm
koukbt.trin kildtr.

2. Sivultrnosto suorin kä-
sin, ylhäiillä vol mennä
rfuaiin.

6. SiYultrnosto scllnme-
kuullr, myös pyörilyksct
suorln käsln suositcltrvir.

3. Nosto cdestä suorin tri
vähän koukistetuin ktuin.

7, Nosto päin yli vuoroit-
lsin isi molcmmat kädct
samanaikd csli.

4.Kyynärkoukistus ioko
vuoroin isi semanåikai-
sesti.

t. §ivultanosto (lai edestä)
päinmakuula. Myös uinti-
Iiikkeet oYat tehokkaita.

Jotkut vakuutuslaitokset ovat !o korvantreet mm. penkkipunncr-
rusvälincet omaksi koliitr, ioten kannaltaa ottar yht€ys korvaug-
ia kuntousasioitasi hoitaviin henkilöihin kuntovälineiden hankki-
miseksi. - Kuvassa Olavi Yilponen Jalasiärveltä punn€rlsmassa.
(Lisätietoia penkkipunnerrusvälineiden hankinnasta saa invalidien
urheiluliitosta (p. 90-440 566) tai pyörätuolijaoston jäseniltä.)
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19?0 uutta uskoa uhkuva V e x i
Puputti. Hän sai Amin innostu-
maan määrätietoiseen painonnosto-
harjoitukseen, joka aluksi tapahtui
Käpylässä ja Ville Aroniemen kunto-
koulussa. Tällöin hän joutui teke-
misiin myös terveiden punnertajien
kanssa. "Siitä oli moninaista hYö-
tyä", Ami kertoi. "Huomasi, että
pystyi tasapäiseen kamppailuun kä-
velevien kanssa. Tuli halu voittaa
terveet ja näyttää, ettei elämä, ei
edes voimaa vaativa urheilu PäätY
pyörätuolissa."

Amille oli auennut aivan uusi,
päämäärähakuinen elämä.

Kuvaan tuli uusia miehiä samaan
aikaan kuin harjoitusmenetelmät
kehittyivät. Valmentajan hommia
ryhtyi hoitelemaan Veikko SiPi-
n e n ja harjoituksia ruvettiin pitä-
mään kolme kertaa viikossa Pää-
asiassa Voudintien kuntosalissa.
"Nostellaanko siellä aina huippupai-
noja", kysäisin Amilta. "Ei", vastasi
Ami oikopäätä. "Jokaisella illalla on
vähän erilainen ohjelma ia harjoitus
kestää ll2-1 tuntiin. Harjoitusten
Irronne saattaa riippua kulloisestakin
kunnosta ja mielenvireestä. Tär-
keimoänä en pitäisi sitä kuinka har-
joitellaan. vaan sitä, että harioitus
on päämäärähakuista ja säännöIlis-
tä", Ami kertoi. "Nykyisin saatan
nostaa esimerkiksi 150 kg:n kuormaa
kuudesti peräkkäin. Toisella kerralla
nostellaan pienempää kuor-maa, mut-
ta sitä useampia kertoja. Käsien ote-
väliä saatetaan välillä kaventaa, vä-
li11ä leventää. Joskus nostelen 130
kilon painoja 30 cm:n otevälillä."

"Puhut aika pontevista Painoista,
kun muistelen. että pari vuotta sit-
ten paras tuloksesi oli 140 kg". tokai-
sen AmiIIe. Nuo ovat jo sellaisia lu-
kuia, että aloittelija saattaa säikäh-
tää tätä lajia heti ensi kättelyssä ja
jättää koko yrityksen sikseen."

"No. ensiksikin olen lsslssn sar-
ian mies ja toisaalta on todettava,
että huipuille pääseminen tässä la-
jissa vaatii monien vuosien määrä-
tietoisen työn. Muistelen, että ensim-
mäinen kilpailutulokseni oli 85 kq ja
harjoitrrs aloitettiin paljon pienem-
millä painoilla. Sitä paitsi, ei tämä
ole .iatkuvaa kohoamista korkeuksia
kohti. Joskus tuntee suorastaan
taantuneensa", Ami rohkaisee nuo-
rempiaan.

PuhutaanPa väIillä valmentajan
merkityksestä. "Paitsi ohjaava, vir-
heitä oikova ja taktiikkaa suunnitte-

Ieva, valmentajan merkitys on ennen
kaikkea kannustava. Kun kaksi ih-
mistä vuosikausia pyrkii samaan,
korkealle asetettuun päämäärään,
hitsautuu siinä vähitellen sellainen
yhteishenki, ettei paremmasta apua",
Ami virkkaa.

Kirjoittaja on itsekin m6nlg ker-
toja ollut toteamassa, kuinka tuo
voimakaksikko kilpailun alkuun
saakka ja sen aikanakin muodostaa
erottamattoman taistelijaparin. Vielä
viime hetkellä valmentaja valaa kat-
seellaan uskoa valmennettavaansa.
Aivan kuin kaksinkertaistetun tah-
don voimalla levytanko nousee ja
kestää tukevasti suorilla käsivarsilla,
kunnes tuomari on hyväksynyt suo-
rituksen. Siltoin ilokin on kaksin-
kertainen. Voimakaksikko on voitta-
nut, yhteinen päämäärä on saavu-
tettu. Tällainen kannustava voiman-
Iataaja on Amille viime vuosina ollut
Sipisen \rekku.

Vekun :isäksi on tullut kuvaan
Timo Kekkonen, terve mies,
joka harrastaa voimailua. Samalla
hänellä riittää aikaa ohjata vam-
maista Iajitoveriaan Amia. Tämän
Ami mainitsee hyvänä esimerkkinä
siitä kuinka urheilu voi kaiken muun
hyvän lisäksi oIIa yhdistävä tekijä
vammaisten ja terveiden välillä.

Kun tiedustelen nyt 3l-vuotiaalta
Amilta, mikä on hänen tärkein ta-
voitteensa lähitulevaisuudessa, tulee
vastaus: "Mitali seuraavissa olym-
pialaisissa Kanadassa. Ellei kirkkain,
niin mitali kuitenkin." Pahimpina
vastustajinaan Ami Pitää USA:n
Brownia ja 'rakasta vihollistaan'
Ruotsin nuorta Lindbergiä. "Ja aina-
han saattaa tulla uusia kasvoja
kuvaan", Ami toteaa.

Kanadan kisat ovat 1976. Ne mer-
kitsevät onnistuessaan sitä, että lä-
hes 10 vuotta kestäneen määrätietoi-
sen työn tuloksena Ami olisi saavut-
tanut tavoitteensa. Painonnosto on
laji, jossa ei ole oikotietä onneen. Se
on voimakastahtoisen, määrätietoi-
sen miehen tie nousta huipulle välil-
lä vihaamallakin rakasta rautaansa.

Menestys ei ole mennyt Amille
päähän. Hän on tasaPainoinen, hY-
väntahtoinen ja avulias kaveri, jon-
ka elämänperustana on vankka,
omintakeinen filosofia. Lisäksi hän
on luonteeltaan elonkertainen ja mi-
kä parasta 

- huumorintajuinen le-
vytankotaituri.

Toteaisin lyhyesti: miesten parhai-
ta. Jouko-TaPio Harmaala

&8rc6

Amin uran paras helki.
voitao tuli Solnassa ,uloksella 172.5 kp..
Iloon yhtyy valmentaia-Vekku ia Ruotsin
Bengt Lindberg, hopeamies, 165 kg nousi.

AMI
-painonnostaia
Satuin paluumatkalla Heidelbergin
olympialaisista samaan lentokonee-
seen paikan Sohlmanin Amin vieres-
sä. Elettiin vuotta 1972 ia itse olin
täysi alokas pyörätuolissa, turistina
mukana Nallen avustamana. Muistin
tunteneeni oloni turvalliseksi Amin
vieressä istuessani. Kisoissa olin tii-
viisti seurannut Amin suorituksia ja
ellen aivan väärin muista hän pun-
nersi 125 kg ja kuudennen tilan.
Amista tuli näissä kisoissa pistemies.
Hänen paras harjoitustuloksensa oIi
noihin aikoihin 140 kg. Tunsin, että
Ami oIi saavutuksestaan hiljaisella
tavalla tyytyväinen, edellisen vuoden
MM-kisat Englannissa kun olivat
hänen osaltaan epäonnistuneet. Ami
sattuu olemaan niitä miehiä, jotka
eivät hevin helposti anna periksi.
Nyt, vajaat kaksi vuotta myöhem-
min, hänen paras kilpailutuloksensa
on 175 kg (SE ja PE), jolla hän on
aivan maailman terävimmän huipun
tuntumassa.

Amin tarina on jokseenkin tavan-
omainen. Mies oli parhaassa iässään,
kun eräänä iltana kavereitaan kyy-
ditessään suistui autoineen tieltä.
Auton romusta mies toimitettiin en-
sin Laukaan sairaalaan ja sieltä Jy-
väskylän ortopediasairaalaan, jossa
meni vuosi edessä tuntematon tule-
vaisuus. Tarjottu vanhainkoti nuo-
ren miehen tulevana tyyssijana ei
juuri mielialaa korkealle kohotellut.

Oltuaan vuoden sairaalassa Ami
pääsi kesäksi kotiinsa, mutta talvella
avautuivat vanhainkodin ankeat
ovet 23-vuotiaalle nuorukaiselle. Ko-
tona olo kun tuli epäkäytännöllisten
olojen vuoksi mahdottomaksi.

Siinä yli 10 km:n kolkeudessa len-
täessämme Ami totesi, että aina kun
elämä on mennyt perin pilviseksi on
taivaanrannalta jo toivon säde pil-
kistellyt. Niinpä nytkin. Ammatin-
valinnanohjauksen kautta hän pääsi
Westendiin invalidien ammattioppi-
laitokseen kultaseppälinjalle ja t,tli
sieltä loma-aikanaan vanhaan Kä-
pylään kuntoaan kohentamaan. SieI-
1ä ampui Amor nuolensa Amin ta-
kapuoleen ja niin kävi, että kuntout-
tamislaitoksen herttainen kesk'rs-
tyttö Sirkka sai opetella kirjoitta-
maan sukunimensä uudelleen.

Mutta Fortuna jatkoi iloista hy-
myään. Käpylän Kuntouttamislai-
toksen voimistelunopettajaksi tuli v.
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Kainun Taisto ia osa suomalaista
pyörätuoliväkeä altaan reunalla röhöttämässä.

Kunnon kohennuksella etelässä

Kuudessa
tunnissa
aurinkoon
Meitä oli kokoontunut viisi pyörä-
tuoliveikkoa avustajineen ja saatta-
jineen Seutulan lentoasemalle Kan-
tosen Ekin järjestämälle Teneriffan
matkalle. Siinä istuivat tiiviissä pii-
rissä Eki, I(ainun Taisto, Kaleniuk-
sen Arppa ja Glenn, joukon nuorin.
Tuohon joukkoon kelasin minäkin
toivoa täynnä. Tosin olisin valmis
lähtemään vasta avustajani Kaisan
saavuttua, mutta tiesin, että hän tu-
lisi varmasti. Kohta kuulinkin Kai-
san tutun tervehdyksen. Salolaisen
Anitan ilmestyttyä paikalle olikin
seurueemme koossa. Alkoi pitkähköl-
tä tuntuva odotus, joka ylisummaan
jossakin vaiheessa kuuluu näitten
matkojen pakollisiin kuvioihin. Vih-
doin olisimme koneessa.

Lentokapteeni Sorsan ohjailema
kone vei meidät lähes kuudessa tun-

Kirioittaia puhuu käsin,
Glenn kuuntelee tarkkaavaisena.
Taustalla pilvetötr taiyas ia osa mahtavaa,
saarta, hallitsevåa el Teideä.

nissa tavanomaisin rituaalein Tene-
riffan lentokentälle, jossa vastassa
oli Aurinkomatkojen edustaja ja
riittävästi paikallista avustajakaar-
tia. Päivä alkoi muuttua illaksi eikä
mukana oleva suomalainen lämpö-
vaatetus todellakaan osoittautunut
liioitelluksi. Kanarian saarelle mat-
kaavien on hyvä tietää, että siellä
yö putoaa kuin huppu silmille ia
samantien käy helleasu riittämättö-
mäksi.

f,entoasemalla odotti meille varat-
tu linia-arrto. mutfa taisimme Arpan
kanssa kvllästyä lähdön odottelemi-
seen. koskapa otimme vrrokra-auton
ja lähdimme sillä oikopäätä aiele-
maan kohti Ten-Belliä, lomakylääm-
me samoihin aikoihin krrin vanha
hassrr krru näyttäytyi taivaalla lähes
koko komeudessaan.

Automme pysähtyi Receptionin
eteen, Terhikki maksoi laskun ja niin
kelasimme tiskin ääreen, jossa Kaisa
sai alueen kartan ia huoneemme
avaimet ia niin kelasimme jälleen
kylmänkalseaan tähtikirkkaaseen
yöhön ja etsimme taivaalta tuttua
Pohjantähteä. Väinämöisen viikat-

teen olimme löytävinämme ja siinä-
pä sitä tuntui työkalua olevan ai-
van nokko siihen tarpeeseen.

Vaikka Kaisa oli taitava suunnis-
taja ja tarkka kuin porkkana, oli
usko lujilla ennen kuin olimme oman
huoneemme ?60 ovella. Ystävällisen
naapurin avustuksella saatiin aluksi
oikutteleva ovi aukikin ja siinä sit-
ten olimme jotenkin tyytyväisinä
huonenäkymään. Edellä oli vähän
peseytymistä ja vaatteiden vaihtoa
ollaksemme valmiit lähtemään en-
simmäiselle illalliselle.

Ensimmäisenä aamuna nukuttiin
monessa paikassa onnellisesti aika
pitkään, sitten lähdettiin nauttimaan
auringosta ja kevyestä aamiaisesta
ennen Aurinkomatkojen järjestämää
tiedotustilaisuutta. Sen jälkeen oli-
kin jo kire syömään lounasta. Kova-
kuntoisimmat kuten Kantosen Eki ja
Kainun Taisto ehtivät tuona ensim-
mäisenä päivänä uimaankin kilomet-
rikaupalla.

Itse tyydyin lounaan jälkeen heit-
telemään kiekkoa, johon Kaisa löysi
minulle mainion paikan läheiseen
kalastajakylään johtavan tien var-
relta. Ei se niin ihmeelliseltä vaikut-
tava tapaus ollut, mutta aina sekin
vain oman yleisönsä keräsi. Saattoi
sattua joukkoon sellaisiakin, jotka
ajattelivat, että "onpahan mennyt
talvinen aurinko äijälle äkäisesti
päähän. Lienee entinen kiekonheit-
täjä, joka on onnellisesti unohtanut
istuvansa pyörätuolissa."

Enemmän kuitenkin uskon tällä

Eki ia Tasi ovat suorittaneet osan
piivittäiscs(ä uinliurakastaan.

vaatimattomalla harjoittelullani teh-
neeni tuiki tarpeellista propagandaa
pyörätuoliurheilulle. Siinä lukemat-
tomat eri puolilta maailmaa tulleet
turistit saivat todeta, ettei pyörätuo-
lielämäkään ole pelkkää huoneen
nurkassa kököttämistä. Totuuden ni-
messä en kyllä ihmettelisi, vaikka
varsinkin miehet olisivat jääneet
ihastelemaan Kaisan työskentelyä
viehättävänä valmentajanani.

Pyörätuoliurheilupropagandan te-
kemistä kun tässä nyt ruvettiin skrii-
vaamaan, niin ensimmäisenä joukos-
tamme on luonnollisesti mainittava
Kantosen Eki, jonka ansioksi on
Iuettava sekin, että itse tällä mat-
kalla opin uudelleen uimaan ja olen
kotiin tultuani Lohjan altaassa uinut
yhteen syssyyn yhteensä 2600 m.
Silloin kiskoivat väkisin ylös väit-
täen, että minulla on huulet sinisinä
ja nenänpää valkoisena.

No, Ekistähän tässä nyt piti pu-
hua. Hän ui päivittäin nelisen kilsaa
ja kroolasi niin hienosti, että pari
kävelevää lajin saksalaista ammatti-
miestä jäi pitkäksi aikaa altaan reu-
nalle ihmetellen ihastelemaan. Huo-
nommaksi ei juuri jäänyt aina tais-
teluvalmis I{ainun Taistokaan, joka
muuten pystyy liikuttamaan rinta-
lihaksiaan sillä tavalla, että jos sen
tekisi ioku hyvätissinen tyttöihmi-
nen, ei täIIä juuri "lännen tuohesta"
puutetta olisi. Viikkoa myöhemmin
joukkoon liittyneen Launosen Masan
altaaseenheittorituaali oli monelle
jaloilleen tepastelevalle turistille
sellainen näytös, että hyvä oli kun
ei pudonnut asfaltille pyllylleen.

Pikku episodina paikallisten asuk-
kaiden ystävällisyydestä tulkoon ker-
rotuksi pieni muistelus läheisen ka-
lastajakylän poliisista, joka ryhtyi
hymy huulessa ja tarmolla hake-
maan Kaisalle ja minulle sellaista
vessaa, jonka ovesta pyörätuoli olisi
mahtunut sisäIle. Olimme jo tehneet
turhan käynnin kolmessa paikassa ja
saavuimme toiveikkaina neljänteen.
Vessan oven viereen oli pinottu kor-
kea kasa virvoitusjuomalaatikoita.
Tarmoa puhkuen ryhtyi poliisiystä-
vämme siirtämään laatikoita loitom-
maksi. Onneksi Kaisa ehti huomaa-
maan senkin oven liian kapeaksi ja
meidän oli pakko jättää onnettoman
näköinen ystävämme, kiire kun oli.'Etenimme katua parikymmentä met-
riä, kun Kaisa totesi, että "tuossapa
on lupaavan näköinen ovi". Pujah-
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dimme sisään. "Näyttää varastohuo-
neelta", Kaisa totesi. Todellisuudes-
sa se oli porraskäytävä, kuten toimi-
tuksen aikana portaita alasasteleva
ystävällisesti hymyilevä pariskunta
osoitti, mutta kaikki sujui mainiosti.

Kaisan ansiokkaasta avustajatoi-
minnasta tulkoon vielä kerrotuksi
muuan muistikuva Teneriffan lento-
asemalla. Siinä konetta odotellessa
todettiin, että urinaalipussikin olisi
syytä tyhjentää ennen koneeseen
nousemista. Oikopäätä pyyhälsimme
läheiseen miesten vessaan, jossa
Kaisa rupesi keventämään kertynyt-
tä saalista Kainun Taistolta vippaa-
maansa pussiin. Samaan aikaan
syöksyi ovesta palavasilmäinen al-
kuasukas, katsoen I(aisaa sillä sil-
mällä, että tämä oli eksynyt vää-
rään "kyökkiin". Kaisa katsoi kave-
rusta ystävällisesti hymyillen ja sa-
noi pontevasti: "Jos et pysty kuse-
maan niin ole kusematta." Ja pys-
tyihän kaveri, mikäli minä näistä
asioista vielä jotain ymmärrän.

Alkuvaikeuksista tulkoon vielä
maintuksi, että muutamalla kaveril-
la, kirjoittaja mukaan luettuna, meni
parina ensimmäisenä päivänä maha
sekaisin. Onneksi Kantosen Kiksalla
oli tähänkin tautiin sopivia lääkkei-
tä. Ettei pyörätuolilla jouduttaisi
ajamaan ylinopeutta, lienee jokaisen

vastaisuudessa syytä varautua koti-
maasta saatavilla lääkärin määrää-
millä Iääkkeillä.

On jäänyt kertomatta, että maise-
maa hallitsi mahtava sammunut yli
3700 m korkea tulivuori, el Tejde,
jonne tehtiin asiaankuuluva matka
samalla kun kierrettiin saaren ym-
päri. Tämä matka vaatisi kuitenkin
oman kuvauksensa,

Vielä muistuu mieleen eräs mai-
nio huumoripitoinen repliikki. Olim-
me viettäneet viikon Teneriffalla,
kun sinne Suomesta saapui uusi val-
konaamajoukko. Tulimme juuri Kai-
san kanssa illalliselta, kun vastaam-
me saapasteli pari rentoa suomalais-
poikaa. Tuijotettuaan tuokion minua,
toinen totesi: "Tuo kaveri on ollut
ainakin viikon täällä, on leukemia
lähtenyt." Taisivat olla sutkausval-
miudestaan päätellen savolaisia.

Totta on, että sieliä kunto koheni
ja veri sakeni. YIIättävän suuri aa-
muöinen vastaanottajajoukko katse-
li meitä tovin puoleksi ihaillen, puo-
leksi ihmetellen.

Toivottavasti ensi tammikuussa on
matkassa ainakin kaksinkertainen
määrä pyörätuoliväkeä kuntoa ko-
hentamassa ja huolia huojentamas-
sa.

pikku-jokke

Ystciacillisesti
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HOOVER.LOYLYT
ovat kovat mutta kosteat

ia siksi niin makeat

Suuren kivimäärän ansiosta
Hoover-kiukaalle voi herttää
löylyä useamminkin, jolloin
kosteus pysyy oikeana ki-
vien silti jäähtymättä.

HOOVER
suomalainen sähkökiuas

Sijoitus,
ioka pyörittää
rahaa kotiinpäin:
Mercedes-Benz
t206 D ia L 306 D
pakettidieselit
Moottori 65 SAE hv diesel,
akselivälit 2400-3800 mm,

kuormatilat 5,9-8,7 m',
kantavuudet 990-

TERVETULOA
TUTUSTUMAAN!
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Tuuri kiivi professorin pöydiissä, suklaatn tuli
arpniaisista. L-E. Laurcn,in iloon yhlyy myös t.aimo
ia muut pöydässä istuneet.

Jukkis ia Pikkis ia tietysti Måriafia Leppiinen
olivat nronen uuutr laitciliian li.iiksi yleisöii
viihdyttämii s;i. Ne muut olivat Teuyo Juuti,
Annikki Ttlhti. Tapio Heinonen, Vilio Korpela.
Änita Scirava ia Heikki Hannula sek;i Erkki Liikanen
illan iuontniana ia musiikkipuolesta huolehtimassa.

Mimmiliiga potretissa, Tnkaa vasenrnralta, Nalle,
Xarin, Hölöne, Anita, Eeva. Kiksa, Sirkka, Cindy
ia Pirkko. Alakurassa arpaiaispöydrin .ailunric
löy(:ln,a I,:iivi.

SPR:n proteesipajan toimintapisteet:

Ruoholahdenk. 10,
p. 90-600 324HELSINKI

TAMPERE

TURKU

KUOPIO

SEINÄJOKI i:'#f'ä1, s:ioki 1o

Nyyrikintie 8, T:re 54
p. 931-51 325

Puolalankatu 4, Turku 10
p. 921-13 164

Kauppakatu 48, Kuopio 10
p. 971-21 197



Nappia painamalla
TEtlEtr hoitaa loput

Radio-ohjauksella varustettu,
kippiovi.

Raskaskin ovi aukeaa
neistolla. Kauko-ohjaus
maksi.

sähkökäyttöinen

vaivattomasti TEMEC oviko-
tekee asian vieläkin helpom-

vffi
Sienitie 22
00770 Helsinki 77
Puhelin 37 10 33

GURAPIITS ffi
syldduä ia
tauallinen
UKW samassa
koieessa
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Curapuls on nykyaikainen ly-
hytaaltohoitokoje
Curapulsilla voidaan antaa
paitsi normaalia UKW-hoitoa
myös sykkivää suurtaajuus-
energiaa tapauksissa, joissa
normaali UKW-hoito ei sovi
tai on kontraindikoitu
hoidon valinta tapahtuu vain
nappia painamalla
Curapulsin käytännöllisyyttä
lisää samojen elektrodien
käyttö kummassakin hoito-
muodossa
myös useimpien markkinoilla
olevien UKW-kojeiden elek-
trodit sopivat

Ltääftäiliäfroy
Vattuniemenkuja 1 , 00210 Helsinki 21 , Puh. (90)-673191



Restoti Floatation Pad
RESTON "KELLUNTATYYNY" tasaå erittäin t€hokkaas-
ti kehonpainon ja alentaa ulokkeisiin kohdistuvaa painetta.

RESTON *KELLUNTATYYNYN" erinomainen kyky ra.
sata painonjakautumista (2-3 kertaa tehokkaampi kuin
muilla tunnetuilla aineilla) perustuu uudentyyppisen hyyte'
Iön rakenteeseen solukcnnon halkaisija on noin l/4000
mm. Tämä solurakennetyyppi takaa maksimi painonjakau
tumisen kaikille kchonosillc. jotka ovat kosketuksessa tyy
nyyn. Tyynl mahrlollistaa m)ös läysin esteetrömän reren
kierron.

RESTON tyynyn koko on 4l x 4l cm. sen paino on 5.2 kg
ja se voidaan steriloida kaasuetyleenidioksidilla.

Tyyny on varustettu kahdella joustavalla neulepäällyksel
lä: toista käytetään toisen ollessa pesussa. Nyt on saatavana
kelluntatyynyn vaihtomuovikelmu, jonka potilas itsc voi
asettaa rikkoutuneen sijaan. Tuotenumcro on 1568.

No.maali alusta nrstolr @
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KÄYTTÖ PYÖRÄTUoLISSA

Aseta kantoalusta tyynyn alle. Katso ettei tyyny roi
ku istuimen reunojen yli. Käännä tyyny noin joka
neljäs päivä. Hihnatuolissa suositellaan tyynyn alle
l2 l8 mm paksua raahtomuovilevyä.

?mtsr"l.H
su0mEN 3m sY

Tärnllisen
hntä pankki
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Aurinkomatkat on kokenein
suomalainen etelänmatkojen
järjestäjä, jonka lomakohteet on
huolella valitut juuri suoma-
laisia matkailijoita silmällä pi-
täen. Tämän kevään ja kesän
aurinkokohteet toivottavat Sinut
tervetulleeksi.
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ISCHTA O PTTETA}IARE o

CRCTiDIE O RI}IIII O

GilIOLIGAo RICCICIE o

DI,BROUilIII o FUI.IA
§IAIC o l§lll8lll' o

siiu o ZELL Ar sEE o

Etelån mrclrcrcn lipgrlpalrelu:

aurinkomatkat
Aleksi 17, Hki 10, 663 606, 663 607 o ma-pe
8.31)-20.00, la 8.3(F15.00 . Brahenkatu 11,
Turku, 921-336 161 . Tuomiokirkonkatu 32,
Tampere, 931-37 220. Matkatoimistot . Finnairin
toimistot .
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Palloilu- ja voimailupäivät

He menestyivät
pyörätuoleissaan
Noin 50 kilpailiiaa osallistui SIU:n palloilu- iayoimailupäiyille maaliskuun viimeisenä viikon-
vaih,e.n^ Helsingissä. Mukana oli myös 17
osanottriaa Ruotsista. Seuraavaan olemme poi-
nrr!!. [yörå.uoliurheiliioiden laiit ia niissä
mene,tyneet.

Pekka Hätinen,
tetrasarian mestari.

Tuomo Tonteri,
parapleegikkolen mestari.

PÖYTÄTENNIS
Tässä teki helsinkiläinen Pekka Hätinen
melkoisen tempun voittamalla Launosen
M a s a n Kuopiosta 2-l (1-9, 2f--:21, 2l-18\.
Masahan toi viime vuonna hopeaa MM-kilpai-
luista, joten mitä tEkeekään Pekka.

Myös parojen sarjassa tapahtui yllätys, sillä
Tuomo Tonteri tuli ia nappasi voiton
koko porukasta. Kainun Taistokin
hävisi 2-1, ja kyllähän Tasiltakin pelihommat
sujuvat. On hyvä asia kun uutta verta pöytä-
tennikseen on tulossa. Tuloksia:

C-saria (parat): l) Tuomo Tonteri, HKI,2)



NAISET
Rintauinti
II 25 Hilkka Suominen
ITI 50 _
VI 50 Marja Ojanperä
V 100 Aira Hukka
VI 100 Sirkka Kiviniemi

Yapaauinli

ilarja ojanperä
l:_ - _-.Srrkka Klvrnleml

Selkäuinli

II 25
III 50
M0
v 100
vI 100

II
III
IV

VI

25 Hilkka Suominen 57,6 LEP -73 29,7
50 - 

5l'96
50 Marja Ojanperä 54,0 HEI -72 46,62

100 - 
1.33,87

100 Sirrka Kiviniemi 2.06,4 STO .73 1.24,6

1.34,8

ilarja oianperä r.z,, sor-z 
i;,ii:,.|

c- : 
"i vielä noteeraGa) 

2'18'04

Sekauinti

II 75
III 75
M5
v 150
vI 150
vI 150

Pauli Hakaniemi (vas.) ia Sakari Lohiamo
nappa\ilal Suomen meslaruuden sarioissa
alle 75 ia 90 kg. Alakuvassa Aimo Sohlman
on juuri sivunnut SE ia PE-tulos(aan 175 kg.

taisiin lievempivammaisia kansainväliselle tasol-
le pääsemiseksi -.jos sitä halutaan tavoitteena
pi tää.

Ruotsin parhaat pistemiehet olivat Gösta
Johansson 18 ia Ebbe Berglund
l4 pistettä.

Suomen Darhaat: Lauri Hernekoski
ja Pentti Holappa 8. Rauli Hel6n
ja Taisto Kainu 6 ja Veikko Pu-
putti (kapt.) 4 pistettä. Joukkueeseen kuu-
luivat lisäksi Claus Fagerholm,
Glenn lkonen, Kari Lågas. Simo
Numminen ja Rainer Wickström.
Huoltajana oli E r k k i K a n to n e n.

Ottelun tuomitsivat Kaj Karlsson ja Jarmo
Niemenkari.

PENKKIPUNNERRUS TELINEELTÄ
(selkäydinvammaiset)

a lle
50 kg Pentti Malinen
57 ,, Pentti Malinen
65 ,, Voitto Korhonen
75 ,, Kyösti Kari
85 ,, Sakari Lohiamo
vli
85 ,, Aimo Sohlman

AK 97,5 kg, 4) Voitto Korhonen HKI 95 kg,
5) Tuomo Niemelä AK 92.5 kg,6) Ari Konttila5) Tuomo Niemelä AK 92.5 kg,6) Ari Konttila
PIEKSÄMÄKI 82.5 ke.

Alle 75 kg: l) Pauli Hakaniemi AK 105 kg,
2) Kyösti Kari HKI 105 ke.3) Antero KaasinenKyösti Kari HKI 105 kg,3) Antero Kaasinen

,I 100 ks.4) Kalle Krrrvinen AK 100 koHKI 100 kg, 4) Kalle Kurvinen AK 100 kg
Alle 82,5 kg: l) Veikko Sipinen HKI 150 kg,

2) IImari Niininen HYVINKÄÄ 107.5 kg. 3)
Tapio Jeskanen AK 95 kg. 4) Seppo Kakko
HKI 90 ke.

Alle 90 kg: l) Sakari Lohjamo HKI ll5 kg,
2) Markku Ylinen AK 100 kg.

Yli 90 kg: l) Aimo Sohlman HKI 175 kg. 2)
Arvo Kalenius LAHTI 107,5 kg,3) Kyiisti Mus-
tonen HKI 100 kg.

Kisoissa jaettiin pyöriituoliurheilijain mimmi-
liigan eri liikelaitoksilta saamia palkiotoia.

KEHITYSTÄ KORIPALLOSSA
Varsin siedettävin numeroin 32-46 (16-2(t)

hävisi Suomen koripalloioukkue Ruotsin kak-
kosjoukkueelle pyörätuolein pelatussa maaotte-
lussa. Toista yuotta jatkunut har.ioitus Järven-
päässä alkaa näkyä, mutta joukkueessa tarvit-

Seuraavalla sivulla mainitut toimintatapahtumat on syytä tarkistaa
INVALIDlTYU-lehdestä kuukausittain.

Koripallossa riitti vauhtia alusta loppuun. Kuvassa Pentai Holappa (5) hyvissä korintekoaikeissa. Ruotsin
toriunta myöh:istyy ia Taisto Kainu (13) on yarmistusa emissa korin alla. Kuvasta näkyy hyvin urheilu-
tuolien rakenne - ia ruotsalaisten pituusylivoima (tai liian korkeat istuimet?).

Uinnin Suomen ennätykset 23.3. -74
MIEHET
Rinlauinti
I a 25 Matti Launonen
I b 25 Eero Mäki
I c 25 Hannu Rönnberg
II 25 Risto Liuska
III 50 Voitto Korhonen
M0 Erkki Kantonen
vt00-
VI 100 Jouko Pi)yry

Vapaauinti
I a 25 Matti Launonen
Ib 25 -I c 25 Hannu Rönnberg
II 25 Risto Liuska
III 50 Voitto Korhonen
M0 Erkki Kantonen
vt00-
VI 100 Jouko Pöyry

Selkäuinti
I a 25 Matti Launonen
I b 25 Ecro Mäki
I c 25 Hannu Rönnberg
II 25 Risto Liuska
III 50 Claus Fagerholm
IV 50 Taisto Kainu
vl00-
VI 100 Jouko Pöyry

Sekauinti
II 75 l{isto Liuska
III 75 Voitto Korhonen
M5 flrkki Kantonen
vl50-
VI 150 Jouko Pöyry

1.36.3 STO -73
t.15,4 LEP -74

58,3 HYV -73
24,4 LEP -74

1.09,5 LEP -74
52,8 HYV -73

2.05.0 HYV -73

1.37,5 STO -73

+'t -r [vv -z:
20.0 HYV -73

1.08,9 HYV -73
44,2 HYV -73

t.zts Lep -tt

ME
1.0 I,4

31,9

25.5
49,0

46,63
t.37,4
1.40,5

54, r
25,2

19,9
31 ,33
?§ 1§

1.12,32
1. t0.4

45,4 STO -?3 37,8
36,5 HYV -73 2.5,5
45,4 HYV -73
24,3 LEP -74 24,3
57,8 LEP -73 44,1
59,8 LEP -74 4r,5

1.3'1.4
t.32,4 STO -73 l 18,9

1.25.5 LEP -74 1.42,3
r.44,r LEP -'14 1.14,5
1.20,7 STO -73 1.06,5

2.r1.3
2.48,0 LEP -73 2.t3,08

Sekaviesti
II-M x 50 m su Fagerholm, ru Kantonen,
vu Liuska 2.43,8 STO -73 (ME 2.21,11)

ME
44,4 I{YV -73 26,9

56,68
1.03,4 sol- -73 55,82
2.51,0 TAP -72 1.45,5
2.18,0 HYV -73 t.47,1

23,3
47,1

54,8 HYV -73 47,6
1.26,0

1.45,3 STO -73 1.12,46

ME
95 ks -73 142,5 ke

102,5 ,, -'11 162,5 ,,
92,5 ,, -'12 157,5 ,,
il7,5,, -73 190
t22,5 ,, -12 t90

160 ,, -'13 215

Gösta Johansson RUOTSI,3) Pekka Hätinen
ja Timo Narinen HKI.9 osanottajaa.

D-saria (tetrat): l) Pekka Hätinen HKI.2)
Matti Launonen KUOPIO,3) Timo Narinen
HKI. Ei muita osanottaiia.

TASOA PAINONNOSTOSSA

Pauli Hakaniemi, Sakari Lohja-
mo ja Aimo Sohlman vastasivat pyörä-
tuoliurheilijoiden menestyksestä penkkipunner-
ruksessa. Ami sivusi lisäksi SE- ja PE-tulostaan
175 kg super-raskaassa sarjassa. Lievempivam-
maisista Verkko Väänänen teki uuden
SE:n 95 kg alle 56 kg sarjassa ja R e i n o
Pekkala ja Timo Palonen 92,5 kg
sarjassa alle 60 kg. Tuloksia:

Alle 52 kgr l) Tapio Niemenoia TRE 80 kg.
Alle 56 kg: l) Veikko Väänänen HKI 95 kg

(SE), 2) Tuomo Haarala HKI 87.5 kg, 3) Topi
Collin VALKEAKOSKI 80 kg.

Alle 60 kg: 1) Reino Pekkala AK ( = ammatti-
koulu) 92,5 kg, 2) Timo Palonen HKI 92,5 kg,
3) Seppo Pihnala TRE q0 ks.J.' )eppo rlnnala I KE yu Kg.

Alle 67,5 kg: l) Teuvo Ojala HKI 100 kg
2) Tapio Turkki HKI 100 ks.3) Pertti Pvrra

^6. 
r, r!uv{, vJdr4 r!^r rvw 

^ar2) Tapio Turkki HKI 100 kg, 3) Pertti Pyrrö
AK 97,5 ks, 4) Voitto Korhonen HKI 95 kc.

Painonnoston Suomen ennätykset 1.,4,-74
PENKKIPUNNERRUS RINNALTA
(kaikki vammaiset)
alle
52 kg Pentti Malinen
56 ,, Vcikko Väänänen
60 ,, l{cino Pekkala
67,5 ,, Vcikko Sipinen
75 ,, Vcikko Sipinen
82,5 ,, Vcikko Sipinen
90 ,, Alrti I)arviainen
vli
90 ., Aim,,:iohlman

95 ke -'12
95 ,, -74
92,5 ,, -'14

t6'r,5 ,, -69
t't5 ., -'10
210., -70
t40 ,, -74

175 ,. -74

Pohjolan Vaatetus Oy

AINOA
FINN-MAN.LIIKE
KAINUUSSA
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JOUKKORISTISIDE

INVATAKSIT HELSINGISSA

. Puh. 304 305/Havukainen
o ss 764475lKauppinen
O rr 798 083/Tiainen

Havukaisella myös pyörätuolin
porraskuljetin suoriin rappuihin.

Suomen lnvalidien
Urheiluliitto ry:n
pyörätuolijaosto

osoite

Mannerheimintie 44
00260 HELSINKI 26
puh. 90 - 440 566

TOUKOKUU
11. 5. klo 18 uintikarsinnat

Stoke Mandevilleen Kaarinan
hallissa lähellä Turkua

26.5. klo 13 painonnostokar-
sinnat Stoke Mandevilleen
Voudintiellä, nostot telineeltä

I(ESÄKUU
8. 6. klo 13 yleisurheilun ja

S-ottelun karsinnat Stoke
M:een Otaniemen kentällä (5-
ottelun jousiammunta 8. 6. klo
I Ruskeasuolla ja uinti 9. 6.
klo I Tapiolassa)

9. 6. klo 14 jousiammunnan
karsinnat Stoke M:een Rus-
keasuolla. Matkat: 50 ja 30 m

30. 6. jousiammunnan har-
joituskilpailut Forssassa. Mat-
kat miehille 70, 50 ja 30 m ja
naisille 60, 50 ja 30 m

HEINÄKUU
6. 7. klo 13 PM-uintikarsin-

nat Kuusankoskella
20.-28. 7. Stoke Mandevillen

MM-kisat

puheenjohtaja
ERKKI KANTONEN
puh. 90 - 500 057

sihteeri
KERTTU RöNKKÖNEN
puh. 90- 716311/483

koti 307 180

tulevaa
toimintaa
ELOKUU

3.-4. 8. yleisurheilun SM-
kilpailut Jyväskylässä

10.-11. 8. jousiammunnan
SM-kilpailut Ruskeasuolla,
FITA ja aloittelijoille 50 ja 30
m

30. 8.-1. 9. uinnin PM-kil-
pailut Tukholmassa
SYYSKUU

14. 9. uinnin SM-kilpailut
Hyvinkääl1ä (klo-aika myöh.)

15.-22. 9. maailmankisat
Stoke Mandevillessa (8 ampu-
taatiota, 6 sokeaa ja 6 selkä-
ydinvammaista)

21. 9. klo 13 pöytätenniksen
SoInan karssinnat Otaniemes-
sä

22. 9. klo 13 painonnoston
Solnan karsinnat Voudintiellä

LOKAKUU

- pyörätuoliurheilijoiden
hyväntekeväisyys j uhlat

- kuntokurssit Laukaassa,
MARRASKUU

2,-3. 11. Solnan kisat
(uinti, painonnosto, pöytä-
tennis ja lentopallo)

iäsenet
FRITZ AHLSTRAND, Turku
ARVO KALENIUS, Lahti
VEIKKO PUPUTTI, Jyväskylä

,1,,ff/ s,u,n puheeniohtaja
ll7.I ooetusneuvos
rVll vilHo HANNTNEN
Sl stu,n iäriestösihteeri
,*H- PERTTT Pousr

käsivoimin
selkäydinvammaisen
urheilulehti
2. vuosikerta

lehden osoile
Saariselänkuja 4 E 73
OO97O HELSINKI 97

ilmestyy
touko- ja lokakuussa

iulkaisiia
Suomen lnvalidien
Urheiluliitto rv:n
pyörätuolijaosto

lehden keskusteluryhmä
Erkki Kantonen
Kirsti Miesmäki
Pertti Pousi
Veikko Puputti,
Pentti Rytkönen
ja lehden toimittajat
koollekutsujina

toimiitaiat
VOITTO KORHONEN
(vastaava)
puh. 90 -323022
työhön 915 - 16 111

JOUKO-TAPIO HARMAALA
(myös ilmoitushankinta)
puh. 912 - 2539

painopaikka
INVAPAINO, offset
Helsinki 1974




