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Pyörätuolillakin pääsisi . . .

Kun vain lakia noudatettaisiin
Keskustelussa vammaisten huo-

taan

10 o/0,

eli

10 m matkalla

I m,

mioon ottamisesta yhdyskunta- yhden metrin pituinen luiska

suunnittelussa, rakentamisessa ja
eri palvelujen järjestämisessä on
suunnittelijoiden, rakentajien ja
rakennuttajien ollut helppo vetäytyä vastuusta puutteellisen lainsäädännön vuoksi. Nyt tämä ei
enää onnistu, sillä Suomessa on
öllut vuoden voimassa rakennusasetuksen 85 a -pykälän muutos,
jonka mukaan "yleisön käyttöön
tarkoitettuja tiloja (mm. Iiikuntatiloja, toim. huom.) rakennettaessa on kiinnitettävä riittävää huomiota siihen, että niitä voivat
käyttää myös henkilöt, joiden liikuntakyky tai kyky suunnistautua

on iän, vanunan tai

sairauden

vuoksi rajoittunut."
Sisäasiainministeriö on lähettänyt asiaa koskevan paimenkirjeen
kaikille niille tahoille, jotka jollakin tavalla ovat tekemisissä yleisen rakentamisen kanssa. Voidaan
vain kysyä, joko teknisen alan
koulutuksesta vastuulliset ovat
huolehtineet siitä, että mm. rakennusmestareiden, insinöörien ja
arkkitehtien opetuksessa teroitetaan riittävän tehokkaasti ja havainnollisesti, että
pyörätuolilla ei kerta kaik- pääse paikkoihin, jos on porkiaan
taita
* kvnnyksistäkin on harmia
pyörätuoliväelle
* oven, myös WC:n oven, minimileveys on 80 cm (eikä missään
tapauksessa 50-60 cm, ne pitäisi
lailla kieltää)
Iuiskasta ei ole iloa pyörä- käyttäjälIe,
jos se on liian
tuolin
jyrkkä (nousua saa olla korkein-

saa

nousta vain 10 cm, muuten tulee
kuperkeikka)
WC:n sisään on mahduttava
- pyörätuolin (esim. 1,5 m x
myös
2 m vessa on tyydyttävä)
hissistä ei ole iloa, jos pyörätuoli'ei
sovi sisään (syvyyttä vähintään 120 cm)
hissi ei ole vaikeavammaisen
- silloin, jos se jää muutaman
avuksi
(yhdenkin) portaan päähän pohjakerroksesta.

VieIä voidaan kysyä, miten hy-

vin tieto uudesta lainsäädännöstä

on tavoittanut mm. insinööri-, ark-

kitehti- ja muiden suunnittelutoimistojen ihmiset. Ettei vain asia

ole unohtunut pomon pöytälaatikkoon. Ettei vain ole jäänyt kertomatta sille, joka varsinaisen suunnittelutyön tekee, vetää sen ratkaisevan viivan.
Voidaan myös kysyä, miten raskaalla kädellä valvontaviranomaiset puuttuvat asioiden kulkuun silloin, kun yleisön käyttöön tarkoitettuja tiloja ei ole suunniteltukaan esim. pyörätuolilla liikkuvia
ajatellen.
Jos liikenteessä rikotaan lakia,
saa sakot, ja ratsiassa puutteelliseksi havaittu ajoneuvo on korjattava. Jos rakentamisessa rikotaan
lakia, jos uimahallista ja urheilutalosta tulee susi, miten silloin virkavalta menettelee.
Ikävää, jos levitellään vain käsiä. Sillä sitä uimahallia ja urheilutaloa olisivat ehkä vammaisetkin tarvinneet.
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Koko Suomcn ioukkuc Nallc Miesmäkcä (kameran takanå) ie Mirr€ä lukuun ottamalla seinällä näkyvän paikan cduslslh. Vasemmalta: Iouko-Tapio Harmaala, Pekka Salo (piilossa), Elsa Mustonen, Arvo Kalenius,
Raiia, Anlti ia Hannu Alaranta (lääkäri), Pekka Hätinen. P€rtli Håartmatr, Pekka Kantola, Eero Mäki,
Karin Sillander, Juhani Mustonen, Maati Salonen, Äntti Satosalmi, Kukka-Maaria Reunanen, Matti Launonen, Hölåne S(iernschanz, Elli Korva, Mauri Pietilä, Raiia Hernekoski, Jouko Pöyry, Kari Kärkkäinen,
Taito Ohmero, Perati Pousi (matkaniohtaja), Voiato Korhonen, Kaisa Mikkola (nyk. Partanen, onnea) ia
Maria Oianpcrä.

Tämä porukka toi Suomeen
21 mitallia Stoke Mandevillen
23. maailmankisoista
523 K!LPA!LIJAA
27 MAASTA

Tähän saakka parhalmman mltall- la

lulo$aallln Stoke Mandevlllen

maall-

manklsoista tol tämänyuotlnen Suomen-

loukkue, Seltsemän kultaa, nellä hopeaa Ja §mmenen pronssla sekä Antll
Satosalmen ME-tulor 22,01 mlesten llJuokan kleko*ra oval mlelulsla
tullalsla suomalalrllle vammalsurhellun
harrastalllle Ja tuklmlehllle.

Sir Ludvig G u ttm an n i n alulle panemat kansainväliset kisat järiestettiin
nyt 23. kerran. Englantilaiset tekevät

vuosi vuodelta suurlahjoituksen

maail-

man vammaisurheilijoille mahdollistamalla maksuttoman osallistumisen majoituksineen, ruokailuineen ja kisapaikalla tapahtuvine kuljetuksineen näihin kisoihin. Viikon verran saa arviolta
600-700 valkoista, keltaista ja mustaa
ihmistä ilmaisen ylöspidon. Pelkkä ruokailu maksanee lähes '100000 mk.
Suomen 17 kilpailijan, huoltohenkilöstön ja turistien muodostama 30 päinen joukkue matkusti normaalilla BE:n

vuorokoneella Helsingistä Heathrown

VOITTO KORHONEN
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Pekka Krntole

Satosalmcn (Helsinki) vcdo§s. oli §ähinää sctr
y€rran, etlä II-luokan ME 22'01 syntyi kickosse'
Tämän ansio§la Anti§ta luli vuoden

Antli

Korirhr L.ilrutll vrrcll[n rlltr,

että pronssir hchisi

I

e:n klckorse.

Pyörätuoliurheiliia Suomessa.

lineitä, siis 1 kg kiekkoa ja 60O g kei-

lentokentälle Lontooseen. Sieltä sitten

bussilla Stoke Mandevilleen, loka

70 km Lontoosta luoteeseen

on

hästä.

Aylesbu-

Jotain hermopelin kutittavaa nautintoa sai kokea Pekka Håtisen ja Matti

ryn kaupungissa. Majoitus oli naisilla
stadionin parakeissa ia miehillä Henry
Fordin koulussa noin 6 km Päässä
stadionilta. Nostolavalla varustetut
bussit hoitivat säännölliset kulletukset. Majoitus oli korkeaan elintasoon

Launosen taistelussa kohti pöytätennik-

sen joukkuepelin (=nelinpelin) mestaruutta. Finaalivoitto USA:n tervekäti-

semmästä kaksikosta 3-2 antoi todella
suuren urheiluiuhlan tuntua.

tottuneille suomalaisille oudohko: oli

vetoista, alkeelliset vessat,

surkeat

Kolmas erityismaininnan ansaitseva

oli jousiampujain tuplakulta.
Kun tuntitolkulla kestävän veto-tähtäys-laukaisu-vuorottelun jälkeen voi

suihkut. . .
Kaikkiaan kisoihin osallistui 523 kilpailijaa 27 eri maasta. Kaukaisimmat
vieraat olivat Etelä-Koreasta, lntiasta

Chilestä

saavutus

todeta kestäneensä niin fyysisen kuin
henkisenkin rasituksen, niin mielellään

la

Japanista. lso-Britannian
isäntäjoukkueessa oli 58, USA:n 47,
Ruotsin 36, Belgian 30, samoin Argentiinan ja Hollannin, Länsi-Saksan
28, Australian 25 ja lsraelin 24 kilpai-

siinä

liiaa. Siinä suurimmat joukkueet.

ja

MITALlSADETTA

On selvää, että suurista joukkueista

on aina joku helpommin

joutumassa

palkintosijoille kuin pienistä joukkueista. Kisoissahan jaettiin kaikkiaan 614
muovinauhaan (!) pujotettua mitalia:
231 kultaa, 194 hopeaa ja 189 prons-

sia. Melkoinen säkillinen

metallia.

Tästä kasasta jenkit veivät 1G3 lätkää
Eero Mäki Eurasla lempsåuiti keilalla itsensä
ncliänneksi ia kiekolla pronssillc.

lo ottaa kultamitalin. Arvo

Ka-

lenius Lahdesta ja Elli Korva lkaalisista
sen tekivät, Arvo yhden pisteen etumat-

isännät

Molemmille siunaantui

43 kultaa.

Kultien lukumäärästä

Päätellen

kisoissa käytiin peräti 231 erillistä kiloailua maailmanmestaruudesta. Kol-

misenkymmentä laiia ia 7--4 luokkaa
kussakin, siinä selitys.
Hieman keinotekoiselta tämä tietysti
tuntuu, varsinkin kun 37 kilpailussa oli

vain yksi osanottaia. Mutta eihän sen
välttä;nättä tarvitse himmentää maailmanmestaruusmitalin kiiltoa ja arvoa,

kalla, Elli vähän reilummin.
Muut Suomen mitalimiehet ia -naiset
olivat Raila Hernekoski, Marja Ojanperä, Jouko-Tapio Harmaala, Juhani
Mustonen, Pekka Kantola, Eero Mäki,
Voitto Korhonen, Matti Salonen ja Jouko Pöyry.
Suomen joukkue saa lisäarvoa siitäkin, että sen vahvuus oli 15:ksi suurin,

mutta mitalitilastossa Suomi

löytyy

10:neltä silalta. Suomalaisten määrä

oli 3,25 0lo koko kilpailiiamäärästä.
olo

jaetuista
mitaleista, tehokas joukkue siis.

VA!HTELUA JOUKKUEISSA

kaan sen iajin ainoan osanottaian vika,
mestaruus on hänen.

Sen havainnon kisoista teki, että tokkopa monikaan maa lähettää aina parasta mahdollista joukkuetta, eli vuodesta toiseen samoja kavereita Englantiin. Vertailtaessa tämän- ja viimevuotisia tuloslistoja huomataan siellä
täysin eri nimiä. Tämä merkitsee myös

SUOMI 15:KSl SUURIN
MUTTA 10:KSl PARAS
Suomen joukkueen saavutus on erin-

omainen. Mitalit olivat enimmäkseen

kireän kilvan jälkeen ansaittuia. Tulokselliselta kannalta helsinkiläisen Antti
Satosalmen ME-tulos 22,01 ll-luokan

kiekossa on tietysti paras. Sitä on
Antilta tuota lapaa millä lempsauttaa.

Kesän harjoituksissa hioutunut tyyli toi
hienokseltaan odotetun mestaruuden.
Mainittakoon, että kisoissa kaikkien
yllätykseksi käytetiin ns. vanhoja vä-

-

KOTIMAISTA ARVONANTOA
S'isäpoliittista merki§stä näillä kisoiila

kyllä on, varsinkin monilla mitaleilla.

Palkintoja saimme 3,42

ios kukaan muu maailmassa ei ole kiin-

hostunut iostain lajista. Ei se ole aina-

bergin olympiakisoista toimittamassaan
upeassa kirjassa, ihan kansisivulla: 100O
kilpailijaa
1000 voittajaa.

tulostason nousua tai laskua.

ldea tuntuu hyvältä ja

Suomenkin

kannattaa sitä noudattaa. Eihän sitten-

kään mikään maa tule tunnetuksi ja
arvostetuksi sen perusteella, montako
mitalia se näistä kisoista saa. Päinvastoin: siellä on juuri oikea fiilinki,

voittajalle annettujen aplodien veroiset
taputukset saa myös heikoin, se viimeiseksi jäänyt. Ja totesivathan tarkkuu-

destaan kuulut saksalais€tkin Heidel-

Krrl Kärkkäincn Pichvcdclti oli monen muun
ohella ensikertslainen näissä kcimeissä,
Tulor:4. kuulasse ie 7. kickossa.

{-Tiedotettaessa vammaisurheilusta ulos-

päin on kansainvälinen mitali

mato

siinä koukussa, jolla uutinen saadaan
lehteen ja joskus näköradioonkin.

Kun tämänvuotisiakin milalimiehiä
on eri puolilta maata, aikaansa seu-

ja

vammaisliikuntaa arvostavat
ja paikallislehdet näköiään
joskus kiitettävällä tavalla tokovät iutun maailmalla menestynoostä kotiraavat

maakunta-

puolen pyörätuoliurheilijasta.

Tällä

taas on myönteinen vaikutus niin lerveisiin kuin toivottavasti myös muihin
vam\maisiin.

Ja tarjosihan firma lounaan konjakin

ja kahvin kera

allekirjoitaneellekin,

ainoana perusteena pronssit uinnissa
Kyllä urheilu kannattaa.
LONTOOSSA KAKSI PÄIVÄA

Kisoien näkemisen

ja

kokemisen
lisäksi Suomen joukkue tutustui pari
päivää maailman ja l-B:n pääkaupun-

Maria Oianperä puolusli iällccn kunnialle Suomcn
naistcn uiDaimaitrclte tuomalh lV-luokan §0 n
rintauinnissa pronssia. Tulos 62,6 uupui vain kaksi

kymmenystä hopeasla,

Nykyään Lrukarn kunnanlääkärinä (oimiva tri
Hannu Alrrrntr oli ioukkueen lääkärinä ia ilmeiren
tyytyräiDen kokcmaanse. Esimcrkiksi kilpeluokituste vrrtcn malk. oli kovin hyödyllincn.

kiin Lontooseen. Tämä oli hWä oivallus matkan iäriestäiiltä, eihän moni-

kaan muuten viitsisi lähteä katsomaan
Hyde Parkia, Oxford Streetiä, Piccadillyä, Towerin linnaa, Thamesia, parla-

menttitaloa, Bing Beniä, vahakabinettia,
tai ajamaan lontoolaisella taksilla.

Sohoa

Missikin mukana, mutta missä?
Siitä sivuilla 24-25.

Erkki Kantonen

matkajärjestelyjen
moottorina, Pertti Pousi matkan johtajana, Karin Sillander, Pertsa, Maukka ja

Hannu huoltajina sekä turistit lienevät
kilpailijoiden ohella Vytyväisiä reissuun.

Naislcn iousiammutrtameslaruuden voifli Elli Korva
lkaalisista yli 20 pistetiä paremmelle luloksclh
kuin toiseksi aullut. (yläkuva)

Ärvo Kalenius l,ahdesta pis,i pelin iänniik.i ia
voilli mi€sten MM-kultaa yhdctr pistGGn rakosclla
hopeamieheen. (keskellä)
Aloiileliioiden sarlassa (alle vuodetr ampunect)
Maati Salonen Oitista ampui itsensä pronssille.
Hopea iäi yhdctr pisaeen päähän.
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INyä

taitettava selkänoia

apu vammaisten
liikuntaPulmiin

irrotettavat :;ivt,l

kuntoohjelmani

(orr

malleja joko Polttttttr;ltt
tuin kYYnärnoiin tnt
ilman)

Käsivoimin-lehti avaa lukijoilleen

malli 8u 27-46-76 SP
istuinkorkeus

suuret PYörät
24" lai 26"
(26" rata-ajoon)

5l

oman palstan, jossa halukkaat voivat

«;tn

vuorollaan jutella tavastaan pitää
kuntoa yllä. Keinojahan on monenlaisia, aivan kuin meitä vammaisia-

irrotettavat ia
sivuunkäännettävät

kin.

ialkatuet
vahvistettu
rakenne,
joustava

pikkupyörissä

ristikkotuki

suunta-

Idea tähän tuli kesälomareissulla.
Lehden toimittaja tapasi vanhan tut-

tavansa Esko

Palviaisen

Lieksassa, tuolla Pielisen rantamilla.

lukitsin

Ja miten ollakaan kun juttu

meni

näihin kuntoiluasioihin, niin Esko kehaisi nostelevansa alasinta, tuollais-

ta viisikiloista rautamurikkaa

ORTOPEDIA

Everest&Jenninss U U D E T

URHEILUTUOLIT
-

koripaltoon

Täm:innäkiiinen on Esko Palriaisen kotilalmenraia.
Mies on vankassa kunnossa, asuu äititrsä
kanssa riritalossa ia osallistuu yhdislysloimin.aan.
Kunnon terveisiä Lieksasta.

rata'aioon' puiotteluun' kenttälaieihin

Esko

malli 8U 25-75

SP

matala
selkänoja

muut vaihtoeh-

dot ja ominai-

runsaasti lisävarusteita.
Kaikki normaali
mallin lisävarusteet
ja vaihto-osat soPivat myös E&J urhei-

lumalleihin

suudet kuten
mallissa
8U 27-46-76 SP

kumpaakin mallia
on saatavana kolmea eri kokoa

,lr,l/l
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Palviainen

on

41-vuotias

merkantti Lieksasta, vammautui liikenteessä 1957, asui vuoteen 1972
omakotitalossa vanhempiensa kanssa,
muutti isän kuoltua rivitaloon kun
hänen valitsemansa kansanedustaja

hoiti asian, on tehnyt

man määrän

arvaamatto-

matkamuistoesineitä

tuolissa istuen, lukenut tuhansia kirjoja, on arvostellutkin niitä, ottaa

päivittäin pienen konjakkiryypyn verenkierron vilkastuttamiseksi, on kotipuolen vammaisyhdistyksen puuhakas sihteeri ja . .. kuntourheilija.
Mutta antaapa Eskon itsensä kertoa loput kunnostaan ja vähän sen
vierestäkin, vammaisasiasta yhtäkaikki.

usko-

mattomia määriä päivässä. Kun mies
on istunut kohta kaksikymmentä
vuotta tuolissa, niin saattaapa oma
osuutensa pitkään ikään olla tuolla
alun perin toisenlaiseen tarkoitukseen suunnitellulla rautamöhkäleellä.
Jokainen pyörätuolissaan asuva tietää kuinka paljon siinä tarvitaan voimaa selvitäkseen jokapäiväisistä toiminnoistaan. Tuolista sänkyyn, vessaan, kylpyyn, autoon jne. KehittämälIä vielä toimivia lihaksia tämä kaikki tulee paljon helpommaksi. Vaikka
tätä voimaa sattuisikin olemaan pyörä-

tuoliin juuri joutuessa, niin se tahtoo

rapistumaan ellei sitä jatkuvasti kehitä
ja ylläpidä. Niillä poikavuosien amerikkalaisilla piilolihaksilla ei taatusti
pärjää ilman toisten apua.
Ihanteellisessa asemassa ovat tietenkin ne vammaiset, jotka asuvat jossain suurkaupungissa ja jossa paikallinen invalidiyhdistys on järjestänyt
omat vammaisvuoronsa uimahalleihin
ja kuntosaleihin. Mikäli ne on muistettu rakentaa niin, että niihin pääsee

muillakin kulkuneuvoilla kuin terveillä jaloilla.
Kuinkahan tulee olemaan suunnitteil-
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la olevan Lieksan uimahallin?

Näin

hyviä vinkkejä voi tietenkin

kysyä

pienellä paikkakunnalla vammaisen on
itse y1läpidettävä kuntoaan. Ohjeita ja
lähimmän sairaalan jumpparilta, mutta siihen se sitten yhteiskunnan tarjoama apu tahtoo jäädäkin. Invalidiliiton ylIäpitämät maksuttomat kuntokurssit ovat hyviä ja tarpeellisia, mut-

ta niillekään ei mahdu kuin osa hakijoista ja jo matkakustannukset orzat
monelle ylivoimainen este, koska kurs-

sit ovat ruuhkaantuneessa

Suomessa.

Viime aikoina on kyllä vammaisille
rakennettu omia asuintaloja, joissa on
hyvät mahdollisuudet kuntoiluun, jopa
meille suomalaisille niin tärkeään saunomiseenkin, mutta näitäkin on aivan
riittämättömästi. Jonot kasvavat aiheuttaen katkeruutta. Normaali kerrosta-

lohan on yleensä sopimaton, eikä kai-

killa ole varaa omakotitaloon.

Vammaisjärjestöissäkään ei liene vierasta puhe: kyllä rahaa riittää kaiken
maailman vapautusjärjestöille, solidaarisia ollaan milloin mihinkin ilmansuuntaan.

Itse olen asunut pyörätuolissa vuodesta 195? lähtien ja olen vuosien mit-

taan kehitellyt itselleni (osin lääkintävoimistelijan avustuksella) seuraavan
kunto-ohjelman:

ITMUPPA
oN u[HEtuist!

1. Pikkupuntit. Aamuisin nostan viiden kilon painoa 150 kertaa toisella ja

saman verran toisella kädellä. Tämä
paino ei väIttämättä tarvitse oIIa mi-

kään urheilijoiden käyttämä puntti,

vaan mikä tahansa rautamöhkäle kelpaa. Minulla on viisikiloinen alasin.

Tämän lisäksi
nostelen päivän mittaan itseäni ottamalla kiinni pyörätuolin käsinojista ja
punnertamalla kädct aivan suoriksi
useita satoja kertoja päivässä. Nämä
liikkeet säilyttävät ja jopa lisäävät käsivoimia, jotka ovat jalkansa menettäneelle A ja O.
2. Nostelua tuolissa.

3. Käsivarsien pyöritystä. Olkavarsia
käsivarsia
aamuin ja illoin, niin myötä- kuin vastapäiväänkin.

notkistan pyörittelemällä

4. Vatsalihakset kuntoon. Ja sitten
(ettei kasvaisi ainakaan kovin mahtava
kaljamaha) pyörätuoli seinään kiinni,
jarrut pääIIe, kädet ristiin niskan taakse, siitä hidas lasku, kunnes otsa kos-

kettaa seinää ja lopuksi hidas veto

(JrrNruana

suoraksi.

Siinä kaikki. Yksinkertaista, eikö totta?

En kuitenkaan kehottisi ensikertalaista heti alkuun ihan näin rajuun
harjoitteluun, vaan aloittamaan vähemmällä ja siitä hitaasti lisäämällä. Kuntoilu on muotia ja tässä muutama

helppo ohje pyörätuolivammaiselle.
Mihinkään pyörätuoliolympialaisiin

näillä eväillä ei tietenkään pääse, mutta jokapäiväiset toiminnat tulevat helpommiksi ja kunto varmasti kohenee.
Moni selkäydinvammainen tietää

omasta kokemuksestaan minkä riesan
aiheuttavat makuuhaavat, joiden parantelu on usein pitkäIlistä hoitoa vaativa. Itse olen säästynyt niiltä seuraavalla ohjelmalla: pehmeän istuimen lisäksi peffan nostelua riittävän usein.
Ei liian kauan myöskään samalla kyljellä. Kylpemällä ja peseytymiillä riittävän usein ja ennen kaikkca rasvaa-

malla iho jokaisen kylpykcrran jälkeen. Itse käytän paraf f intil.lyii, joka
on halpaa ja kokemusl.t'ni mukaan
myös tehokkainta.
Vältän housuja, joiss;r ()n paksut,
kovat saumat. Mik,ii v;r:tlclchdas rupeaisi ensimmäiscnii r,:rlmistamaan
housuja, joissa saumrtl ov;tl. sivulla?
l,)slttt I'uluiainen
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lotiinpäin

Pyörätuoleja invalideille
Kiinteitä la kokoonpantavia mallela.
Myös yhdellä kädellå ohJattavla.
Kuvassa uusimpia mallejamme PT 25,
jossa jalkatuet sivulle kåännettävåt

la istuimen sivut irroileltavat.
lsot pyöråt 24X11/z Nokian RlHl4-

renkailla, jotka ovat helpostl puhdls-

tettavat.

Tuotteitamme myy lnstrumentarlum
Oy, lnvalidisäätiö, lnva, Proteesisää-

tiön ja SPR:n Proteesipajat

kautta

maan.

Esittelylehtisiä pyydettäessä.

T:mi ERKKOLA
61&30 Koskenkorva. Puh. 9&t-59 149
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Mestareita molemmat:

MATTI
TA

Li'rY

Tämänvuotisten Stoke Mandeville
-kisojen jännittävimpiä kamppailuja

,?|

kesäisissä olosuhteissa ympäri vueqe-n
Kuntoudu
-in§xr-suoMEN

KUNToUTUMISLAIToS

2-4

PEURUNGAN
viikon mittaisilla kuntoutumiskursseilla

Kuntoutumisohielma sisältää mm'
O lääkärintarkastuksen

O kuntotestauksen
O fysikaaliset hoidot
O lääkintävoimistelun
O liikuntaohjelman, jossa
uintia 100 m:n jokiradalla

- palloilua
- yleisurheilua
- voimailua
O -kunto-ohjelman

><

*
*
A

Mahdollisuus lisäksi kuumiin hiekkakylpyihin ja auringonottoon solariumissa sekä hierontaan.
i<äytossa äydellinen fysikaalinen hoito-osasto, halkaisijaltäan 70 m:n liikuntakupoli sekä ympäröivässä maastossa olevat lenkkiPolut.
Paikkavaraukset ja tiedustelut puh. 94I'41 1 11/kuntoutumislaitos, osoite 41350 Laukaa as.
Pyörätuolinkäyttäjille soveltuvia kursseja lokakr.rr"rn lopusta -74 lähtien.

Keski-suomen Kuntoutumislailos
16

PEKKA

PEURUNKA

oli Matti Launosen
Pekka Hätisen tie

ja

pöytätenniksen joukkuepelin kultaan.

Jouko-Tapio Harmaala
uteli pojilta kaikenmoista,
kultapoikia kun ovat nämä
pöytätennistaiturit.

Komea on pöytätennikscn loukkuepelin

kiertopalkinto, muttr eipä poikien ilmcessäkään
vålitiamista ol€, H€lsinkiläiner Pekka Hätinen

SAVOLAINEN

(vas.) ia Matti Launonen Kuopiosta
!uhlatunnelmissa kisoien päättäiäisissä.

SISUPUSSI

"Hei Pousi, nyt kun on syöty luut ja
läskit, niin saadaanko mahdollisesti lihaakin."

Nämä sanat lausuttiin rauhallisella
äänellä vanhassa Henrik VIII:n ravintolassa Lontoossa heinäkuun lopussa
viime kesänä. Masahan se tällä tavalla

laukoi hieman kiristynyttä tunnelmaa
aterian jälkeen, johon useimmat mukana olleet lienevät pettyneet. Se oli
savolaisen huumormiehen tilanteeseen
sopiva sutkaus, joka ei loukannut ke-

tään, päinvästoin se vain raikasti ilmaa,

Tapasin Masan ensimmäisen kerran

Heidelbergin paraolympialaisissa

Kiinnitin jo Seutulan

l9?2.

lentokentällä
huomioni tähän rennosti laukoilevaan

kaveriin, joka ei juuri näyttänyt murheen laaksossa vaeltelevan. Itse vähän

toista vuotiaana pyörätuoliraakileena

rupesin seurailemaan Masan otteita kuten kuunaan oppipoika mestariaan. Jokin vaisto sanoi, että tuolta nuorelta
kaverilta tulisin vielä jotain oppimaan.

Heidelbergissä tapasin Masan kohta
alkuun pingishallissa otteluja seuraamassa. Kelasin hänen vierelleen ja jutustelu alkoi. Masa kertoili kohta lähtevänsä uintiharjoituksiin ja pyysi mi-

nua mukaansa seuraamaan harjoitusta.

Mentiin mahtavaan uimahalliin ja sain

ihmeekseni todeta, kuinka Masaa valmentanut Kunski otti hänet syliinsä ja
paiskasi surutta altaaseen. Masa alkoi
vedellä spurtteja ja niiden välissä to-

dettiin, että ajat hipoivat voimassaolevaa maailmanennätystä. Katselin Masaa kuin ihmeotusta ikään.
Jossakin välissä tuon tapahtuman jälkeen jatkettiin ajatusten vaihtoa samoissa merkeissä. Matti kehotteli minuakin aloittamaan uintitouhut. Siinä
samalla selvisi, kuinka Masa oli uimaan
opetettu. Taisi olla jonkin leirin yhteydessä Kisakalliolla, kun tuo ihme tapahtui.

"Eihän siinä muuta, minut vain heitettiin keskelle allasta ja sanottiin, että
koetapa nyt tetrapoika selvitä kuiville.

9

tettu hänestä, niin uskoisin sen helpos-

Tvtöillä on tsipumu3 prrYcilh Malin ympärillä

ti. Kuinkas ne nyt kuuluivatkaan . . .
"Minä Matti olen tästä maailmasta,
enkä varreltani matala, eikä ilojani

iilantce-sa. Yai olikohan se niin'
ril"åiil"*
"------- GitMrtti
hatu§i tällä kertaa olla tvtöD

"tiaYnni on Noriasta, Mrtti Kuopiosts'
vicrssli.

murehiksi muuttaa voi tämä maailma

Siitä se alkoi ja viime kesänä (19?1)
MM-kilPailuissa hoPeaa'"
voitin
' -tri"t""
kuunnellessani olin aiatellut'
etiä kaikki oli hänelle ollut äärettömän

katala

Kaikki alkoi siitä, että eräs kuopiolainen vammaistyttö sai lähtemään häettä
rr"i l"iritl". sieltä alkoi selvitä, palhänelläkin tässä elämässä oli vielä
ion tehtävää. Käytvään sen jälkeen
käpytässä autokoulun ja saatYgqn
åmää auton alkoi Masa kiitää pitlin
mianteitä ystävän luota toisen luo'
Kuusi paikällaan vietettyä vuotta -tuli
pian kälatuksi takaisin. Aluksi Masa
äioi pelkästä ajamisen riemusta, mutta
nvttem-in auto on hänelle pelkästään
käino liikkua paikasta toiseen' Mittariin kertyy n. 40 000 kilsaa vuodessa'
rnim o.öiitaa, ettei auto ole MatiIIe

turhan panttina. Suuri osa ajokilometreistä lioostuu kilpailu- ja harjoitusmatkoista. Kuopioisa saakka asuvalle
halpaa'
ei kilpailutoiminta ole varsinjärjeste-

koska suurin osa kilpailuista
tään Etelä-Suomessa. Pelkät matkakuettä
iut tet<evat helposti 120 mk' Se,
Matti tästä huolimatta nähdään mukana lähes kaikissa kilpailuissa, osoittaa,
iita ta., on synnynnäinen kilpailija ja
taistelija.

"Pane siihen juttuun, että

ennen

vammautumista Launosen lepopulssi
oli 42', Masa sanoi minulle viimeisenä

iltana Lontoossa eräässä italialaisravintolassa viime heinäkuussa' Tämä

osoittaa Masan eittämättömät edelly-

tvkset huippu-urheilijaksi. Ennen vamåautumisfaän, joka muuten tapahtui

kilpailumatkalla, hän harjoitteli suun-

niitusta ja jalkapalloa. Edellisessä Iajissa hän voitti piirin mestaruuden ja
jäIkimmäisessä peräti Suomen mestaiuuden pelaten KPT:n kunniakkaissa
riveissä. Tämän lisäksi on todettava'
ettei mikään urheilu ole Masalle vierasta.

Nykyisellään 30-vuotiaan kuopiolai-
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Hätisen Pekka nousi komeettana maail-

man selkäydinvammaisurheilun tähtitaivaalle viime kesänä Stoke Mandevillen MM-kilpailujen pöytätennistaistoissa. Ei kai tämä mikään ihme niille
ollut, jotka Pekan paremmin tunsivat.
Tavatessani itse ensimmäisen kerran
Pekan nenästä nokkaan oli arvioni:
tuolla nuorella miehellä on ainakin
tavattoman hyvät hermot, eivät häntä
pikku tuulet pahemmin heiluttele. Siinäpä muuten onkin eräs ominaisuus,
jonka avulla pitkissäkin turnajaisissa
jaksetaan taistella loppuun.

sen lepopulssi on n. 50. Tämäkin yksis-

iaar, äröitt"a, että vammaisurheilusta
ån ollut hyötiä. Kovakuntoinen Kallapoii<a äiaa vhteen svssvyn mil"äaun
Ioin tahansa Kuopiosta Helsinkiin' pe1"" ,"., päälle paii tuntia pingistii Käpylässä ia päivän päättccksi suorittaa
ilona'
iräri kolhe visiittiä vstävicnsli
tetrapoika ci olc "rullatuotäU"it
".t
Iiin sidottu".
Kerran kesäIlä 19?3 kohahti auto pihaani sovittuna aikana. Vaimo mcni pihalle vastaan. Päästyään sisään Masa
äjensi veitikka silmäkulmassa vaimoltuliaispaketin sanoen samalla:
Gni
;'Eipä taia olla vaekeeta arvata, mitä
siini on." Kalakukkohan siinä oli, kuint". muuten. KuoPiolainen PR-mies
charmikkaana ja eleganttina oli saapunut vieraisille' Aika alkoi kulua kuin
rii"itt""" nousseena. Sivullinen ei olisi
on
voinut kuvitella, että täIlä miehelläjoka
vaikeuksia. Seurassa istui mies,
ei uhrannut ajatustakaan sille, mitä
aikanaan oli menettänYt.

Selkäydinvammaisurheilijoista Masa

lienee Åniten mitaleita kahminut suomalainen. Jo§ nyt oikein muistan, niin

iåidelbergin o§mpialaisista hän toi

MM-kilpailuista -?1 hopeaa, -73
kaikkiaan 5 mitalia, hopeaa ja prons-

hoDeaa.

sia. -74 yhteensä 4 mitalia, joist-a ..2
L"it"i.t". Ei Matti kehuskele mitaleillaan, tuopahan ne vain enemmittä puheitia äitinsä ja isänsä iloksi Kuopioon
Snellmanninkadulle.
Kysäistessäni Masalta, mitä vammais-

vastaus:
urhäilu on hänelle antanut, oli ja
hYviä
"Hyvän kunnon, hYvän miclcn
ystäviä." Koetapas asia sclvcmmin ilmaista.

Niin, sellainen hiin ()n, Launosen
kauvtitti,' mitaliharava Kitll:rvcdcnsanolsl,
niista kaupungista. .los .ioku
äitå turt"i.rat laultrn srikt't't on kirjoi-

Pekka vammautui nuorena kuutisen

Tämä tyylipuhdas kierre lähtee Pekan msilasaa.
tenkki oli vaikeuksissa, yaikka terveemmilll
käsillä pelasikin kuin meidän Pekka.
Hänellehän piri (ia pitää) maila sitoa käte€n,
ennen kuin pelihommat suiuvat. Täs'ä otlclussa
Pekka selvitli tien finaaliin, iossa kulta meni
Suomen protertin iälkeen Ruotsiin.

:r

{k

t

heitolla Neptunuksen valtakunnassa ja
vieläpä vesiurheilun merkeissä.
Varsinainen aktiiviurheilija Pekka ei

HÄTISEN PEKKA ON

ei kuitenkaan ollut'
taåä tuteva mitaliharava oli sairaa-

dettyä."

."

PÖYTÄTENNISTAISTELIJA

t Lf"poa. Näinpä

lasta päästyään viettänyt kuusi ensimvarimaisvuottaan kotonaan, ot-åi"tå
toitä-äti, kontakteja suuntaan kuin
.åå"tia". "En minä mitenkään murjot"if"t t"i mökötellyt, ei vaan tullut läh-

..

vuotta sitten ollessaan lomalla Las Palmasissa. Tuli sukelletuksi väärässä paikassa ja niin tuli pojasta tetra kerta

kerro olleensa ennen vammautumistaan. Moottoripyöräilyä toki tuli har-

rastetuksi tosi mielessä kuten nykyaikaiselle nuorelle miehelle luonnostaan
kuuluu, mutta varsinaisiin kilpailuihin
hän ei osallistunut. Olin melkein varma, että Pekka olisi aktiivisesti harrastanut ennen vammautumistaan pöytä-

tennistä, mutta hän kumosi tämänkin
luuloni. Pekan peliä seuratessa on vain
vaikea uskoa, että hän aloitti tämän
harrastuksensa vasta pari vuotta sitten.

Nousta kahdessa vuodässa maailman

huipulle ei ole kyllä Pekallekaan ollut
varsin helppo asia. Se on vaatinut viisi

harjoituskertaa viikossa, pari tehokasta tuntia kerrallaan. Aluksi siihen oli

hyvä tilaisuus Käpylän Kuntouttamis-

laitoksen tiloissa, mutta nyttemmin
harjoituskertojen määrää on rajoitettu.
Tätä Pekka ei ymmärrä sen paremmin

kuin muutkaan

vammaisurheilijat.
"Onhan vammaisurheilu parasta PR:ää
kaikkien vammaisten hyväksi ja saa
päätöksentekijätkin huomaamaan kuntoutuksen merkityksen ja samalla kiin-

nittämään huomiota vammaisurheilun

merkitykseen yleensä", toteaa Pekka.
Voidaan esittää Käpylän Kuntouttamislaitoksen johdolle kysymys: miksi
vammaisurheilijoiden harjoitusmahdolIisuuksia laitoksen tiloissa on rajoitettu. Eikö vammaisurheilulle ja laitoksen
toiminnalle olisi helposti löydettävissä
yksi ja yhteinen päämäärä?
Pekka pystyy ajamaan autoa, sen jäl-

keen kun hänet on siihen autettu ja
tällä tavalla taittuu taival helposti harjoitustilaisuuksiin ja muuallekin, vaikkapa jääkiekkomatsia seuraamaan.
Pekan avustajana ja valmentajana on
viime aikoina toiminut hänen kävelevä
serkkunsa Yrjö Heino, joka itsekin harrastaa pöytätennistä kilpailumielessä.
Kysyessäni, mikä on valmentajan osuus

menestyksessä, vastaa Pekka oikopäätä:

"Viisikymmentä prosenttia."

Pekan menestys ensikertalaisena

MM-kisoissa oli sanalla sanottuna häikäisevä, varsinkin kun ottaa huomioon
Iajin vaikeuden ja laajan harrastuksen.
Kaksinpelissä hän tempaisi hopeaa lyömällä mm. edellisen vuoden maailman-
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mestarin. Nelinpelissä hän Launosen

Masan kanssa venyi voittoon pitkällisen ja hermoja kutkuttaneen ottelun

jälkeen lyömällä USA:n tervekätisem-

mät kaverit 3-2. Tällaisessa ottelussa
ovat hyvät hermot valttia. "Eipä siitä
juuri mitään tule, jos käsi alkaa vapista", toteaa maailmanmestari itsekin.
Voiton merkitystä korostaa vielä se,
että mestariparilla oli tilaisuus harjoitella nelinpeliä vain kolme kertaa ennen kilpailua.

"Jotakin oli pakko ruveta tekemään,
kun kunto alkoi laskea", vastasi Pekka
tiedustellessani häneltä, mikä sai hänet
innostumaan vammaisurheiluun. Pöytätenniksen lisäksi hän harjoittaa myös

yleisurheilua, jossa hänellä etenkin
kuulantyöntäjänä saattaa olla mahdollisuuksia. Mitä urheilu on hänelle antanut?

"Hyvän kunnon, juuri sen, mitä läh-

din hakemaankin", Pekka

Lopuksi Pekka vielä korostaa heikkoja harjoitusmahdollisuuksia eritoten
niiden osalta, jotka asuvat kaukana
suurista keskuksista. Samoin valmen-

nuksen suhteen olisi toivomisen varaa.
Hänellä itsellään ei toistaiseksi ole ollut valittamista, mutta ikävä kyllä tuIevaisuuden näkymät aikaisemmin mai-

nituista syistä näyttävät synkemmiltä.
Pekan mielestä on liian monia, etenkin tetroja, jotka eivät vielä ole uskaltaneet tarttua mailaan. Eikähän siihen välttämättä tarvitse tarttua, saadaan se siihen sitomallakin. Näitä syr-

jäänjääneitä Pekka haluaa rohkaista ja
on Launosen Masan kanssa valmis anta-

maan neuvoja vasta-alkajille. (Pekan
puh. 90/793 551 ja Masan puh. 97L/
82 815).

Hätisen Pekka ei ole ainakaan Pek-

kaa pahempi, pikemmihkin

toin.

sanoi.

päinvas-

Jouko-Tapio Harmaala

Uusi kuntoutumispaikka
pyörätuolivam maisi lle
PEURUNKA, Korsuveljesten Kunto-

säätiön Keski-Suomen Kuntoutumislai_
tos, aloitti toimintansa kesäkuun alkupäivinä 1974. Menneen kesän aikana
pidettiin pääasiassa lyhyitä 1-2 vii-

kon mittaisia kurssimuotoisia kuntoutumisjaksoja. Syksyn kuluessa on pyritty pitempiin 2--4 viikon kursseiÅin.
Kesän aikana on majoitustilaa ollut
108:lle kuntoutujalle. Vuoden loppuun
mennessä toiminta laajenee siten-,-että
laitos voi palvella n. 800 kuntoutujaa.
Miksi kuntoutus on tärkeää
Kansantaloudellisesti on varsin tärkeää,

että yksilö pysyisi työ- tai toimintakykyisenä mahdollijimman pitkään.
Tiedetään, että ihmisen elimist-ö alkaa
rappeutua heti sen jälkeen kun kasvu
on loppunut. Iän mukaan usein normaali luonnollinen liikkuminen vähe_

nee

ja

sairastavuusriski kasvaa. Tämä

pitää paikkansa etenkin sydän- ja verenkiertoelimistöön nähden.

Tyypillisiä terveyttä uhkaavia teki_
jöitä ovat mm. liikalihavuus,
korkea
verenpaine, korkeat veren rasva-arvot,

tupakointi, stressi jne. Myös virheelliset työasennot ja -tavat ovat saattaneet
aiheuttaa tukielimistöön vikoja, joita
oikealla kuntoutuksella voitaisiin korjata. Sopivan ja turvallisen kuntoutumisohjelman läpivieminen voi säästää
yksilölle lukuisia terveitä elämän vuosia.

Amilla pyyhkii hyvin
Sillä alla on upouusi pyörätuoli. INYA halusi muist.a sitkeästi penkkipunnerrusta hrrraslayar is
SE- ia PE-tuloksia hsllussaan pitävää Aimo Sohlmania
Helsingistä trhioittamalla uuden
Ortopedia-urheilutuolin (kuvassa vasemmalla). Se on erikoislcveä mdli, AmiD mittoi€tr mukreD,
Kuyassa
iotcn se sovehuu luiarakenteisena erinomaisesli superraskaan Amimme tarpcisiin.
- rinnalta
iohtaja Pekk8 A a r n i o luovuitarnassa tuolia Aimo §ohlmanille. (Amin ennätyksct:
1E2,5 kg ia telineeltä 170 kg),

Millaista kuntoutusta
Kuntoutuminen alkaa perusteellisella
selvityksellä yksilön senhetkisestä terveydentilasta ja fyysisestä kunnosta.
Selvltyksen jälkeen jokaiselle luodaan
kykyään ja kuntoaan vastaava kuntoutumisohj elma.
Fysiatrisella osastolla on kaikki ne
laitteet ja toimenpiteet, joita nykyajan
kuntoutuksessa käytetään. ffaUlaiiijattaan 70 metrin liikuntakupolissa on
100 m jokirata myötä- tai vastavirtaan
uintia varten, normaali uima-allas, opetusallas, kylmä- ja kuuma-altaat. Mähdollisuus on myös kuumiin hiekkakylpyihin ja auringonottoon solariumisia.
Hallissa on myös kuntosali, voimistelu-
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jq nvöräilyradat sekä pe:Sli, juoksu-palloilulajeille.
likentät
eri
Kuntoutus ei kuitenkaan rajoitu fyysiseen osa-alueeseen. .fofa paiva -ön
ohjglmassa luentoja erilaisista terveyttä, liikkumista, ravitsemusta tai mu-ista yksilöä kiinnostavista asioista. Tämä tigtopaketti antaa pohjaa sille käytännölle, jota laitoksessa opetetaan la

johon yksilö pyritään
M--yös,

tötuttamaan.
vapaa-aikana on ohjelmaa vapaa_

aikaohjaajan johdolla. Tähän osalliitumi.nen on tietysti harkittava kunkin yk_
silön voimien mukaan.

Miten kuntoutumaan piiäsee
Kuntoutumaan hakeudutaan kahdella

eri tavalla:

Lakisääteiseen kuntoutukseen oikeu-

tetut saavat kuntoutuksen osaksi tai
kokonaan ilmaisena, jolloin sen maksaa jokin allamainituista virastoista:
Sotavamman ollessa kyseessä lääkärin

lähete on toimitettava suoraan Tapa-

turmavir_astoon, os. Tapaturmaviralto,
§-o_tginy_a

00530

l_i

di os asto,
53.

Helsinki

Pitkänsillanranta

B

j

Liikenne tai työtapaturman ollessa
kyseessä lähete on toimitettava Vakuu-

tusalan Kuntouttamiskeskukseen,

os.

Pohjoinen Rautatiekatu 28 B, b0t00
Helsinki 10.
Lähetteen voi toimittaa myös suöraan asiaa hoitavaan vakuutuslaitok_
seen.

Muun vamman tai sairauden ollessa

kyseessä toimitetaan lähete joko paikkakunnan sairausvakuutusioimistoon,

kansaneläkelaitoksen piiritoimistoon,

työpaikkakassaan tai sosiaalitoimistoon.
Lähete hankitaan joko terveyskeskuksen tai sairaalan lääkäriltä.
Muun kuntoutuksen tarpeessa olevan
on varauduttava maksamaan itse kuntoutumisensa, jolloin laitos perii palveluksistaan käyvän taksan mukaisen hin_
nan. Hoitojen ollessa lääkärin määrää-

miä

sairausvakuutus suorittaa niistä

osan takaisin. Laitoksessa on oma lää-

käri.

Muita kuntoutujia pyydetään ottamaan suoraan yhteyttä Peurunkaan.
Veikko puputti
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Jorma Näppinen on pohioisen poika.
Hyvin keihäs lähtee pyörätuolistakin.
Jorma on 9:llä, ikää 16 v.

l-1

Ari-Pekka YaUi (E) toiseltå luokalta lähettämässä keilan uusiin
ennätyksiin. Ari-Pekalla on pakkoliikkeitä.

r

Oulun kuntokursilaiset oh!aaiineen Lohipadon kou-

lun pihalla. Käytännön harioi ukset pid"t iin Rår'in

kentålte. Kuvassa Aimo Yriänheikki hskemassr tun'
tumaa oikeaan vetoasentoon.

Liikunta
kiinnostaa
koululaisiakin

Jukka-Pekka Warell (20) 9. luokalta näyttämässä, miten kuulsnlyöntöötr

saadaan puhtia. Jukka-Pekallakin on pakkoliikkeitä.
., I

Iloa liikunnasta saa terveiden ja aikuisikään ehtineiden vammaisten lisäksi myös kasvava polYr'
Tämän kuvan sai seuratessaan menneenä suvena

Mariatta Laine 2. Iuokalta, ikää E v.
Menos a pallon heitto, iota seuraavat
Taria Saukko ia Heidi Koivukangas.

åui--. molemmissa erityi§oppilaitoksissa' Oulun
LohiDadon koulussa ia Lapsi-invalidien koulusää-

äs'

"

..1:,.:.

u{,p;*
. &a"n'

,&

I

tiåiiå ffetsineissa järieitettvjä Iiikuntatapahtumiapää....
Oulussa åi liesäkuussa kuntoutu§kurssi
usiårs juuri koulunsa päättäneille pohiois!omalai-

iitli ru--";tnuorille. bsnottaiia oli

kaksitoi§ta'

Fvörätuoliliikuntaa opeteltiin sekä teoriassa että käytånnössä, Varsinkin penkkipunnerrus ia iousiammunä iuntu Lohipadcn systeemeihin sopivan hyvin,
kellaritilaa on riittävästi.
Helsineissä

oli

syyskuussa Ruskeasuon koulun op-

pilailla lkiomat olympialaiset. mukana noin

ja palion

sata

vapaaChtoista avustajaväkeä koulun
henkilökunnästa. SPR:stä, ammattikoulusta ja yh-

iasta

teiskoululaisia. Oppilaat iaettiin viiteen eri luokkaan vamman väikeuden mukaan, ja kovia kilpailuia syntyi. Aurinkokaan ei vain viuhahtanut,
vaan paistoi koko Päivän.
Ensi vuonna luvattiin kisat pitää koulupäivänä'
iotta kaikki lapset pää§evät mukaan.
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Ari Jokinen tulossa maaliin rata-aiossa.
Ari on l9-vuolias ia käy E. luokkaa.
Pakkoliikkeilä.

Kuudennen luokan Marita Sulander (12) osallistui myös rata-aioon.
Vamnrana on synnynnäisiä epämuodostumia.

Pohjoismainen kuntovuosi 1g7S

Liiku säännöllisesti
- liiku usein!
Millä mielellä heräsit

Tossut jalkaan ja lenkille.
Mikä vammaisena olemi-

tä-

nään?

sessa sinua eniten kiusaa?

Hyvällä.

tlllkä sinulle juuri nyt
tihkeää?
Aistit, aivot ja terveys.

Epätyydyttävä sukupuoli-

on

eIämä.

Oletko sopeutunut

Entä vuoden, parin päästä?
Toivon, että samat.

Luulen, että olen.
Mikä sinua auttoi sopeutu-

Miten haluaisit elää kYm-

misessasi?

menen vuoden kuluttua?

Ilman

Eräät nyt jo kuolleet miehet kirjojensa välityksellä.
Mitä teet kun ikävystyt?

vammaa.

Koetko

vammautumisesi
rangaistuksena jostakin?

MinuIIa on aistit ja aivot

En.

ikävysty.
-Mitäentuit
viimeksi?

Uskotko ioutuneesi sovittamaan jotain vammautumis€lla^si?

PEKKA SALO,

En.

Miksi luulet

ioutuneesi
pyörätuoliin?
Selkä ei kestänyt.

Onko sinun helpompi seurustella vammaisten kuin

terveiden

kanssa?

Ei.

Miksi?
Samanlaisia ihmisiä.
Mikä tekee sinut täIlä hetkellä katkeraksi/onnelliseksi?

Terveen kehon tunteman
liikunnan nautinnon puute
tekee minut joskus onnettomaksi. Onnellinen olen
terveydestä, kodista

ja

ys-

tävistä.

Mitä teet mieluiten?
Nautin.

Vihaatko jotakin ominaisuutta lähimmäisissäsi?

En.

Mitö lähimmäisissäsi eniten
arvostat?

Etteivät olisi
teja.

opportunis-

Kumman valitsisit:

vam-

maisuuteesi?

Campbell: Nautinnon alueet.

Espoo

Ikää runsaat 30. OIi 60luvun

mäen-

laskiialupauksia, mutta kaaduttuaan
1962 ltäyallassa Kulmin mäessä hypyt loppuivat. Pekasta tuli kärrykaveri, Mutta lupaus siinäkin: Pekka on tehnyt kovasti töitä, opiskellut
ia tekee laai töitä. Ekonomin paperit hän kuittasi 1972 ja pyörittää
nyt suksifirmaa nimelti Skisystems,
yhdessä kayeriensa kanssa. Asuu yksin Tapiolassa, on poikamies. "Samanlaisia iätkiähän tässä kaikki ollaan, kaikki rämpäa", Pekka sanoo.

Niin että eipä

häne

ti sen

enem-

pää.

a) tulen terveeksi ja menetän nykyiset etuuteni

b) iatkan

olotilaani
Valitsen a:n.

tämänhetkistä

Miksi valitsit näin?
Terveenä olin paljon iloisempi ihminen kuin nykyisin
myös onnellisempi.
- jos
joka tapauksessa
Entä
tulisit terveeksi, mitä ensi
töiksesi tekisit?

Onko asuntosi tyytlyttävä?
On.

Mitä epäkohtia
ristössäsi on?
Ei mitään.

elinympä-

on tätä luettaessa jo takana päin. Lienee tässä vaikuitenkin tarpeellista palauttaa mieliin muutamia äsioita, jotka varsinkin
aloittelevan kuntoliikkujan on syytä muistaa aloittaessaan kuntoilun. onhan vuosi 1975_vammaisten pohjoismainen kuntoliikuntavuosi. Sinäkin voit osallistua SuoSyksyn- koekuntokampanja

h9e.s9a-

men pistetilin kartuttamiseen merkitsemällä oheiseen korttiin kuntoliikuntasuorituksesi ja toimittamalla kortin omaan yhdistykseesi.

l. Aloita varovasti, hitaasti kiiruhtaen
ja järkeä käyttäen. Tulisi muistaa:
"Ei matka tapa vaan vauhti."

2. Harjoituksen säännöllisyys

on tär-

keämpää kuin sen intensiivisvvs eli

hikoilua. Sillä vain itseään rasittamalla saa kuntonsa nousemaan.
6. Harjoituskerran voi jakaa osiin, toi-

sin sanoen lyhyen

kiihdytysvaiheen

iälkeen, annetaan hengityksen talään.

Onko sinulla tarpeeksi ra-

nen-

haa?
On.

rc

Mihin tarvitsisit sitä enemmän?

o

Miksi käyt

0t

xi§
työssä?

Sosiaaliset tarpeet

*

raha.
Mikä sosiaalinen epäkohta
Suomessa sinua eniten ärsyttää?

VAMMAISTEN POHJOISMAINEN
KUNTOVUOSI
1975

fu<

rE

kitsee?

-+-

Mitä mieltä olet vammais-

Liiku §äännöllisesti,

a) hyvää:

---

urheilusta?

kannatan.
b) huonoa:

kuntourheilua

tt

=.
3

.aIla.

jos

Lkaiut.

rmin
;een.

, €t-

nssa

En tiedä kannattavuudesta.
Mitä uskonto sinulle mer-

ensiapupakkaus.

=
o.

6'

inen

Asuminen on liian kallista.
Miksi kannattaa elää?

Valitettavasti se on kuin

ittötar-

USI

liiku usein

\

- kuntoasi?
Miten hoidat
Uin.
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Liiku säännöllisesti
- liiku usein!
Millä mielellä heräsit

Tossut jalkaan ja lenkille.

tä-

Mikä vammaisena olemi-

nään?

sessa sinua eniten kiusaa?

Hyvällä.

[Ilkä sinulle juuri nyt
tåirkeää?
Aistit, aivot ja terveys.

Epätyydyttävä sukupuoli-

on

elämä.

Oletko sopeutunut vam-

Entä vuoden, parin päästä?
Toivon, että samat.

maisuuteesi?

Luulen, että olen.
Mikä sinua auttoi sopeutu-

Miten haluaisit elää kYm-

Eräät nyt jo kuolleet miehet kirjojensa välityksellä.
Mitä teet kun ikävystyt?

llman vammaa.

Koetko

vammautumisesi
rangaistuksena iostakin?

Minulla on aistit ja aivot

En.

PEKKA SALO,

En.

Miksi luulet

joutuneesi

pyörätuoliin?
Selkä ei kestänyt.
Onko sinun helpompi

terveiden

seu-

kanssa?

Ei.

Miksi?
Samanlaisia ihmisiä.
Mikä tekee sinut tällä hetke[ä katkeraksi/onnelliseksi?

Terveen kehon tunteman
liikunnan nautinnon puute
tekee minut joskus onnettomaksi. Onnellinen olen
terveydestä, kodista

ja

ys-

tävistä.

Mitä teet mieluiten?

I

Nautin.

Vihaatko jotakin ominai-

I

I

suutta lähimmäisissäsi?
En.

I

i

runsaaa

1

te l-.
tammr

muistaa:

2. Harjoituksen säännöllisyys

on tär-

"Ei matka tapa vaan vauhti."

On.

Mitä epäkohtia

elinympä-

keämpää kuin sen intensiivisyys eli

ristössäsi on?
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a) Heinä
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b) Elo
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hikoilua. Sillä vain itseään rasitta-

malla saa kuntonsa nousemaan.
6. Harjoituskerran voi jakaa osiin, toi-
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Kumman valitsisit:

mäen-

Aloita varovasti, hitaasti kiiruhtaen

ja järkeä käyttäen. Tulisi

rtt

Etteivät olisi

opportunis-

1.

Onko asuntosi tyyilyttävä?

ään.

kav

se: Marras

teja.

30. Oli 60-luvun

PYt

Mitå tähimmäisissäsi eniten
arvostat?
i

Ikää

CampbeII: Nautinnon alu-

eet.

Espoo

laskiialupauksia, mutta kaadutluaan
1962 Itävallassa Kulmin mäessä hy-

rustella vammaisten kuin

men pistetilin kartuttamiseen merkitsemällä oheiseen korttiin kuntoliikuntasuorituksesi ja toimittamalla kortin omaan yhdistykseesi.

ikävysty,
-Mitäenluit
viimeksi?

Uskotko joutuneesi sovittamaan jotain vammautumisella"si?

svksyn koekuntokampanja on tätä luettaessa jo takana päin. Lienee tässä vaiheessa kuitenkin tarpeellista palauttaa mieliin muutamia asioita, jotka varsinkin
aloittelevan kuntoliikkujan on syytä muistaa aloittaessaan kuntoilun. onhan vuosi 1975 vammaisten pohjoismainen kuntoliikuntavuosi. Sinäkin voit osallistua Suo-

misessasi?

menen vuoden kuluttua?

Er
tu
töi

\

Ji!l!
Palauta kortti yhdistyksesi yhteyshenkilölle
15. 1. 1976 mennessä

Pisteet yhteensä
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Liiku säännöllisesti
- liiku usein!
Tossut jalkaan ja lenkille.
Mikä vammaisena olemisessa sinu& eniten kiusaa?

MiIIä mielellä heräsit tänä,än?

IIyvällä.
tltrtkä sinulle

juuri nyt
Aistit, aivot ja terveys.

elämä.

Entä vuoden, parin päästä?
Toivon, että samat.
Miten haluaisit elää kymmenen vuoden kuluttua?

maisuuteesi?

Oletko sopeutunut

vam-

syksyn koekuntokampanja on tätä luettaessa jo takana päin. Lienee tässä vaikuitenkin tarpeellista palauttaa mieliin muutamia äsioita, jotka varsinkin
aloittelevan kuntoliikkujan on syytä muistaa aloittaessaan kuntoilun. onhan vuosi 1975 vammaisten pohjoismainen kuntoliikuntavuosi. Sinäkin voit osallistua Suo-

misessasi?

Eräät nyt jo kuolleet miehet kirjojensa välityksellä.
Mitä teet kun ikävystyt?

Koetko

vammautumisesi
rangaistuksena iostakin?

h9e.9sa

Minulla on aistit ja aivot

En.

men pistetilin kartuttamiseen merkitsemällä oheiseen korttiin kuntoliikuntasuorituksesi ja toimittamalla kortin omaan yhdistykseesi.

en ikävysty.
-Mitä
luit viimeksi?

Uskotko joutuneesi sovittamaan jotain vammautumi-

PEKKA SALO,

Miksi
luulet
ioutuneesi
pyörätuoliln?
Selkä ei kestänyt.
onko si- ' ' '

rkää runs8at 30.

Campbell: Nautinnon alu-

Espoo
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60-luvun mäen'
laskiialupauk§ia, muata kaaduttuaan
1962 ltävallassa Kulmin mäcs§ä hvD^r'^"- '--r: !'::---

1.

eet.

Onko asuntosi tyyilyttävä?
ristössäsi on?

elinympä-

Miksi?

seksi?
Terveen

liikunna
tekee rr

tomaksi.
terveyde

tävistä.

Mttä

tee

Nautin.
Vihaatkr

suutta I
En^

Mttö

täh

arvostat'

Etteivät

teja.
Kummar

2. Harjoituksen säännöllisyys

on tär-

kovalla harvoin tehdyllä harjoituk-

Ei.

keUä

muistaa:

keämpää kuin sen intensiivisyys eli
kovuus. Toisin sanoen rauhallisella
mutta säännöIIisellä harjoituksella
päästään parempaan tulokseen kuin

rustella

Mtkä te

Aloita varovasti, hitaasti kiiruhtaen

ja järkeä käyttäen. Tulisi

"Ei matka tapa vaan vauhti."

On.

Mitä epäkohtia

terveide
Samanl:

sella.

Taulukko vählmmälssuorltukslsta, lolka edellyttävät

Luokkålako

plsteen saantlln

l, erittäin vaikeavammaiset
vamma kaikissa raaioissa
omatoimisesti pyörä-liikkuminen
tuolilla vaikeaa
ll,

vaikeavammaiset

Dvörätuolia käyttävät tai vastaavat
- äläraaioien
käsoisamputaatiot tai
-relden
korkea amPutaatio
suuren haitan aiheuttava alaraajan

-halvaus tai iäykistymä
- vaikeat töispuoliset
Luokka

I I

halvaukset

l, alaraaiavammaiset

muul alaraaiavamriaiset, ioilla on
-liev€mpi
vamma kuin luokissa I ia ll
Luokka lV, yläraa,amaiset, sokeat

-

ilt

I

Uinti

Hiihto
Pul kkahiihto

Kävely

Juoksu tai hölkkä
Pyöräily
Pyörätuoliajo
Voimistelu
Suu n n istus

krt

Palloilu

krt

Jokin muu

krt
krt

Voimailu
Ulkoilu tai vastaava
I i i

ia

Luokka

Luokka

Luokka

-

Luokka

-;i.+'..'

..,.o..,.i,, rr.

Luulen, että olen.
Mikä sinua auttoi sopeutu-

llman vammaa.

En.

.'-.-*"':f

Epätyydyttävä sukupuoli-

on

tärkeää?

sellasl?

"{.j§
" :...i!

..i

kuntasuorilus

=

lkm

IV

krt
3km
3km
1km
5km
tE

t

1/4 I

krt
krt
114 I

ril

tE

t

'tl2 |
krt

t

Luokka
krt

5km
5km
3km
7km

tiit

3.Kuntoliikunnassa kilpailet ainoastaan itsesi kanssa. Älä koskaan lähde kylmiltäsi vanhaan taitoosi luottaen minkäänlaiseen kilpailuun. Täysitehoinen yritys vaatii harjoittelua.
4. Kuntourheilun muodot on jokaisen
valittava edellytystensä mukaan.
5. Tarkoituksenmukaisen harjoituksen
tulee aiheuttaa hengästymistä, sydämen sykkeen selvää kiihtymistä ja

hikoilua. Sillä vain itseään rasittamalla saa kuntonsa nousemaan.
6, Harjoituskerran voi jakaa osiin, toisin sanoen lyhyen kiihdytysvaiheen
jälkeen annetaan hengityksen tasaantua ja sitten jäIleen kiihdytetään.
7. Asianmukaiset varusteet, nimenomaan jalkineet, ovat väIttämättömät. Samoin muista pukeutua tarpeeksi lämpimästi kylmäIlä ilmalla.
Älä milloinkaan lähde lenkille, jos

et ole sitä varten tarkoituksenmukaisesti pukeutunut ja varustautunut.
8. Peseytyminen, mieluimmin lämmin

suihku, kuuluu osana harjoitukseen.
Lopuksi täytyy jokaisen muistaa, et-

tä vasta riittävä Iepo ja kunnollinen
ravinto yhdessä harjoituksen

kanssa

takaavat kunnon kohentumisen.
PERTTI POUSI

krt
krt

114

t

tir

vartalovam-

alaraaiat terveet
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(ilmoitus)

mattihenkilöiden tutkia laitteen so-

SPR valmistaa
m

Pneumonl tokuutengos

yös p rote e seia

LENTOMATKAT OY
Snellmaninkatu 1 3, Helsinki
puh. 65 99 11

§ä[{åiäi,iä|'#ffifufr1j:ä*H

Nykyään tukilaitteen ei tarvitse olla luottaa siihen vaikeissai<in olosuhihmiselle haarniska. Suomen Punai- teissa.
sen Ristin proteesipaja suunnittelee,
valmistaa la truottäa liikkumista Tukilaitemateriaalit
helpottavia apuvälineitä. Oman tuo- Muovi on yleisin raaka-aine protekehittelynsä lisäksi se seuraa tii- teesiteollisuudessa. Nykyajan keinoviisti alan kehitystä muualla maail- tekoiset materiaalit sallivat lujuusjokainen uusi keksintö ja ominaisuuksiensa puolesta mitä erimassa
ratkaisu- merkitsee lisääntynyttä mu- laisimpia teknisiä ratkaisuja. Niinpä
kavuutta vammautuneelle.
muovista valmistettujen kylpyproSuomen Punaisen Ristin proteesi- teesien kanssa voi saunoa. Tästä mapajat sijaitsevat seuraavilla paikka- teriaalista tehdään niin ikään mm.
kunnilla: Helsingissä, Turussa, Tam- kosmeettisia käsiä, joita on vaikea
pereella, Kuopiossa ja Seinäjoella. erottaa elävästä kädestå.
Proteeseja valmistetaan asiakyli B0 vuotta erikoistunutta,
.kaan
toivomuksesta myös puusta ja
käsityötä
nah.asta.
Niiden valintaan päädytään
proteesiPunaisen
Suomen
Ristin
paja on jo yli 30 vuoAen ajan pal- usein. allergisuuden tai vamman laaProteesipaja käyttää palVeltut maamme ,ram..,ai.i". Säta_ dun_takia.
ovat maajan kiireen sanelemista VtsinXertii- jon leppää ja haapaa, jotka
sista jalka- ja käsiproieesåista t"o- l9,ri.aaleina erittäin lujia ja kestäviä.
Yleisesti käytettvihin puulaatuihin
tanto on kehittynyt-pitkäIle
"iiXoir- Suuluvat myös poppeli sekä afrikkatuneeseen hienotekniikkaån.
joka
ja
lainen

proteesipajan työskåntelyssä on
pääpaino.vaimistuitoi*i""äir". t"inen tärkeä sektori on tutkimus- ja
tuotekehittely: jokainen valmiste on
suunniteltava ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet ja tavat huomioonottaen, sovitettava huolellisesti ja uusittava määräajan kuluttua.

Suornen Invalidien
Urheiluliiton
rnatkoista huolehtii

pivuuden ja kunnon. Tämä lisää
merkittävästi proteesin käyttöikää
ia -varmuutta. Samalla vammainen

abachi,
on kevyt
dosvstävällinen'
Mitä proteesipaja valmistaa

ku-

Tuotanto käsittää käsi- ja jalkapro-

teeseja, tukisidoksia, tukiliivejä, jal-

katukia, vammaisten apuna käytettäviä keppejä ja sauvoja sekä sairaaloiden fysikaalisten osastojen tarvit-

Jokainenproteesionyksilöllinen
lemiakuntouttamisvälineitä,ortopeproteesia -ei voi telidä varastoon. disia jalkineita ja ulkokäyttöisiä
Sarjavalmisteisina saadaan nykyään pyörätuoleja'
osatuotteita, mutta toimiva kokonai- Miten apuväIine tilataan
suus on joka kerta muotoiltava

: iåli{i',?i:

å*liä'i:!""' ilx?li:
',:ä,,ä-,tå:U,*ll_
;läT,'"ä#S'i?f,
Ju saatavissa olevista vakuu-

iis i,,:t;,"# *i* lf *i.xlm
;ll';;"i:l1låfii#,,:'eyfr

",

"

tuottaminen kestää å"riä."ai'Jäiä :]-t-t'

§'Jp""'""1",Xlil,;;;;x",,';;äJ'll;lli,öliöliärH"a{i'i;"'",1i1;
'pi,äii- sosiaaliviranomaiset tarkempia tie-

sisältyy 2-B viikkoa fiäläia
valmiin proteesin kokeilu asiak- ""Jf,puvälineiden valmistus alkaa
kaalla'
mittojen otolla vammaisen itsensä
Proteesi vaatii huolto&
yalitsemalla proteesipajalla. VamToimiakseen kunnolla hyväkin pro- mainen voi myös hoitohenkilökunteesi vaatii säännöllistä huoltoa. nan välityksellä pyytää pajan edusSuositeltavaa on, että apuväIineen tajaa suorittamaan mittojen oton
käyttäjä vähintään kaksi kertaa sairaalassa. Tämä palvelu on makvuodessa antaa proteesipajan am- suton.

«effilq
tleti juhhn alklvsihecsss iehtiin kutrnisr Anati §rtosalmclle häncn
ME-heiatonsa takia. tohlria Eino Hirva ia pr-mies Beni Kurtze
Oy Scan-Auto Ab:siä luoyualamassa Antille Saab-pokaalia.
Tämä komea pytty iaelaan vastedes kierlopalkintona yuosittain
menestyneimmälle pyöriituoliurheiliialle.

Kellä luuria on kellä ei. Hänellä. ken
lieneekin, oli arpaiaisonnm, eiväikä ,itä
surkuttelc isäntäväestä Nalle Miesmäki
(mimmien vetäiä) ia Vilio Korpela (illan
iuontaia),

o

uffifrq
quio.

Mit alisaalist a j uhlittiin,
vaahter oita aj ateltiin
Paikka oli Kaivohuone ja aika
20-03. Olivqt
laittoneet kystä kyllä ja arpajaislahjatkin saatiin kun anteliaat lirmat olisyyskuun 27. pöivö klo
vqt ne ensin antaneet.

Syitii juhlintaan

si paikalla tosin nähtiin

muutama

montakin. Ensinnökin meikälöisten menestys tömänvuotisissa Stoke Mandevillen kisoissa oli mahtava: seitsemön kultae,
neljö hopeaa ja kymmenen pronssia.
Pitihän sitä toki juhlia. Toiseksi on
huolestuneena pantava merkille, ettii
Kanadaan menijöitö sqattqisi löytyä,
kunhan vain lipunmaksajia ilntaantuisi. Huolestumista ei aiheuta se, ettö

kuuluisuuskin: nissintme lOHANNA

löhtijöitii olisi, vaan se ettö aikaa lähtöön on niin vähän, vajaa pari vuotta.
No, juhlinnan ohellahan se matkarahankin keruu käy päinsä. Lipputulojen lisäksi arpajaisilla onnistuttiin
saemeen noin neljä tonniq, joten pyöreät yksitoista tuhatta tuli taas nrutkakassaan. Yhtö ja toista sillökin sutn-

la kaiken takana olivat puuhanaisentnte NALLE, KIKSA, KARIN,
PÅIVI, MIRRE, PIRKKO, HELE.
NE, EEVA 1A ANITA.

malla touhutaan.
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Kolmaskin peruste jultlintiseen voitaneen m,ainita: tarjottiin tavqllisille
ihmisille mahdollisuus komeaan illanistujaistilaisuuteen. Monille yllätyksek-

RAUNIO oli läökörisulhonsa LASSE
KANERVAN kunssa ja ministerimme
IERMU LAINE vaimoineen (rva
TERTTU LAINE istuu ruyös pyörätuolissa). Oli prolessori AIMO AALTONEN Turusta (lnvalidiliiton puheenjohtaja) ja oli opetusministeriöstä hallitussihteeri PEKKA ANTTINEN ja esittelijä lORMA SINKKILÄ.

ANTTI TASKINEN ehti missin
kuvaanrisesta nuihinkin kohteisiin.
Kuvien ntyötö kiitokset Antille, mirnnteille, vieraille, kaikille.

Tule meille tutkimaan miten Saab on Suomen vaativiin olosuhteisiin suunniteltu.

SGAN-AUTO
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17.85, 4) Eero Mäki 16.40, B) Kari Kärkkäinen 12.42.
Kuulantyöntö: 1) Duval USA 5.92, 2)
Hite USA 5.84, 3) Cherenko Kan 4.39,

Juomen suosituin -73
Kestävä, taloudellinen

4) Kari Kärkkäinen 3.43.
Kiehonheitto: 1) Duval USA 13.66,

Toyota Corolla

2) Baumgarte 10.43, 3) Juhani Mustonen
9.91, 7) Jouko Harmaala 5.63.

2)

Hite USA 11.62, 3) Eero Mäki 9.44, 7)
Kari Kärkkäinen 6.16.
Luokka 1 c
Keihäänheitto: l) Edney Kan 10.48,
Kuulantyöntö: 1) Emmel L-S 5.35, 2)
Edney Kan 4.92, 3) Baumgarte 4.39, 5)
Juhani Mustonen 3.89, 8) Jouko Harmaala 2.85.
Kiekonheitto: 1) Ernmel 15.30, 2) Ju-

Corollasta pidetään.
Siihen luotetaan.

hani Mustonen 11.73, 3) Baumgarte

10.39.

Luokka 2
Keihäänehitto: 1) Weyers Hol 1865,
2) Halsey USA 1?.26, 3) Bertier USA
16.37, 5) Antti Satosalmi 15.49, 9) Taito
Ohmero

11.25.

Kuulantyöntö: 1) Halsey 7.49, 2) Coates Kan 7.15, 3) Antti Satosalmi 6.57, 12)

Taito Ohmero

3.29.

Kiekonheitto: 1) Antti Satosalmi
uusi maailmanennätys, 2) Halsey

KOBPIVAARA
JA TOYOTA-KAUPPIAAT
Myynti ja leasing

3) Coates Kan

19.85, 12)

22.01,
20.23,

Taito Ohmero

11.53.

Nyt on aika
tutustua uuteen

'Kingfisher
sametti- ja vinyylitapettimallistoon.

Keilan tarkkuusheitto (1a ja 1b: 1)
Brooks USA 68, 2) H. Bouee Kan

Tuloksia Stoke
Mandevillen
kisoista

K.

KENTTÄLAJIT MIEHET:

54 p.

(Mukana vain
Suomella

oli

lajit ja luokat,

66, 3)

S.OTTELU
joissa

edustus.)

Luokka 1 a
Keilanheitto: 1) Patchett Austr 20.13,
2) Bouvee Kan 17.69, 3) Vlieka USA
17.45, 10) Pekka Kantola 12.63, 13) Matti
Launonen 10.87, 14) Pekka Hätinen
Kuulantyöntö:

l)

Patchett Austr

3.93,

2) Jackson Kan 3.28, 3) Bouvee Kan
3.24, 6) Pekka Hätinen 2.6?, 9) Pekka
Kantola 2.56, 12) Matti Launonen 2.39.
Kiekonheitto: 1) Patchett Autsr 11.52,

2) Vliegar USA 9.14, 3) Pekka Kantola

§ilä#il#iilYt

8.15.

R. Kusehall Ruo 66, 6) Pekka Kan-

tola 62, 11) Kari Kärkkäinen 58 p.
Keihään tarkkuusheitto (1c, 2, 3, 4,
5): l) Baumgarte L-S ?0, 2) Edney
Kan 64, 3) Hall USA 64, 8) Arvo Kalenitts 62, 13) Jouko Harmaala 60, 27)
Taito Ohmero 54, 28) Voitto Korhonen

Luokka I b
Keilanheitto: 1) Hite USA 30.61, 2)
Duval USA 21.47, 3) Cherenko Kan

Illiehet
Luokka I b
1) Duval USA 4770 pist., 2) Parker
Kan 4660 p. 3) Taylor I-Br 3415, 4) Eero Mäki 3361.
Naiset

Luokka 4: 1) Raija Hernekoski

pist.

JOUSIAMMUNTA
Naiset, puolifita: l) ElIi Korva

2949

504, 2)

IrI 266, 3) Jackson I-B 256.
Miehet, puolifita: 1) Arvo Kalenius

Doherty

548, 2) Kawakami Jap 547, 3) Kaukel
L-S 531.
Vasta-alkajat: 1) Sturtz USA 608, 2)
Walther 590, 3) Matti Salonen 589.
Naiset: 1) July USA 636, 2) Watanne
Jap 561, 3) Raija Hernekoski 458.
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LAUKAAN KUNTA
Suunnitelmallisesti kehittyvä kunta
Keski-Suomen ydinalueella
) YLElsrÄ: Asukkaita täärtä on n. 1s900, ioista 4s o/o sijoittuu johonkin
neliästä taaiama.sta: kirkonkylä, Lievestuorc, Vihtavuori ja Leppävesi.
\y!lu,
Lähin kaupunki on Jyväskylä,

n.. 20 km. Kunnan tieataisena.

ja

2s km, Luonetjärven lentokentätie on'matkaa

tietoliikenneolosuhteet ovat voimakkaan kehityksen

KUNTA TolMll: Painopiste on asetettu ihmisten viihtyvyyden ja etinkeinoelämän kehittämiseen ja suunnitteluun. Edeilytyksia tanai'luoda'an riisaatta
tutkimustoiminnalla sekä a.s.untotuotannon, kaaioituksen, tonttipotit:iikan, kun_
nallistekniikan ym. kunnattisten patvetuiden tisääm,sett'a p t'enoitiÄisetta.
O.MATKAILU: Monet järvet, kosket, kumpuiteiat maisemat erikoisuuksineen
sekä montpuoriset ohiermapatvetut ruova't hienot edeilytykset ieiieiiiv,
ia
uirkistykseen. Levähdys- ja_ tutustumispaikkoina mm. Miseokyn xä,iiintato,
Kankaanpään taromuseo, peurangan kuntoutumistaitos, pitkäntie^"i' -Lor"kylä, Loma-strkka (maatitatomairuä) sekä katanvirjetytait:okset t"rjiålrt ,orir'

O

u

nohtu matrom

o

41

i

a

e! ä

mvksi ä.

LÄHEMPtÄ TrETöJA: Kunnanjohtaja
111

/96.

tai

suunnitterusihteeri,

puh.

Yikke Wickström Turusaa näytti tanssilaitoaan !a kaunista vaimoaan parketilla.
l,iekö koripallon pcluu auttanua, mutta

Tämä oli systeemi: toinen sanoi että tosta våan iå toinetr cltä tänne
rahat. Mirreä ihan naurattaa kun taas auli vitonen, Karin laskee
moncsl(o. Tämä viitonetr meni lIilia Liuskalta.

hylin meni.

941-

LAUKAASSA TAVATAAN. TERVETULOAI
Elinkeinolautakunta
Irrofessori Aimo Aaltonen (:elin) on vissiin kertonut
lrnkcroista, kun niin nauratlaa. Vascmmalta

Tule sinäkin mukaan

(,pc:usneuvos

Vilho Hänninen. rakennusmestari Reino

l'ckkonen !a ulkomaankauppaministeri

Jermu Laine.

Kantosen Eki (oik.) yritaää löysentää opctusministeriön
rahakukkaron nyörciä, muttå helppoa ei näytä olevatr.
Hallitussihteeri Pekka Anttisetr ilme on kireä,
Ant(isen vieressi hänen vaimonsa Airi ja varemmalla
esitteliiä Jorma Sinkkilä vaimoineen.

JOUSIAMMUNTAAN
Myymme kaikkia jousiammuntavälineitä

-

jousia alk. 210,- mk
nuolia alk. 12,50 mk
tähtäinlaitteita alk. 30,.- mk

sormiläppiä, rannesuojia, nuoliviinejä, sulkia,
nokkeja, liimauslaitteita, ym.
Tilaa Jousiammunnan opas ja hinnastomme.

Suomen Jousiampujaln Liitto r.y.
Kirjatyöntekijänkatu 10 B 00170 Helsinki 17 Puh. 90/639508
Jousiammunta on hauska harrastus, vaativa kilpaurheilulaji
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Siinä on vaahteranlehtilippu pöydällä ia mieli
korkealla. Terttu Laine, Aimo Aaltonen, Veikko
Puput(i, Hannu Alaranta, Rauno Sauro ia Raiia
Alaran(a. Neliä viimeksi maini(ua kaikki Laukaasta.
l:rnrii on baarin puolelta, Janoonsa siinä iuodaan ja
Luulumisia vaihdetaan. Vexi Pupulilla on kaunista
rraisscuraa: Seila Silvanto, opetusjumppari Käpylästä.
lrus(alla Pirkko Nikkinen, myös Käpylästä.
hiksa Kanlonen on puuhakas naistoimikunnan jäsen.
M(,nla asiaa oli juhlissakin toimitetaava, tässä
hrunnellaan miten mene€.

Heti scn huomaa: Malti Launonen Kuopiosta tanssiniin tahdissa
pysyl:iän, Pertti ia Raili Po[si taustalla samois:.a

ma5sa. Nalle kun vain vähiin vippaa,
tahdeissa-

Maxell kasetti
-vähän kalliimpi,
paljon parempi

Maxell-UD-kasetteja käyttäen äänipäät pysyvät puhtaina
Maxell Ultra-Dynamit -kasetissa ään;nauhan kiinnityspäät ovat puhdistusnauhaa,
mikä takaa nauhurin äänipäiden puhdistumisen aina käytön jälkeen.
Ainutlaatuista tässä menetelmässä on uusi aine, joka ei kuluta.

GUBAPUTS
sykkiuä ia
tauallinen
UKW samassa
koieessa

-r
Se vain puhdistaa, ei hankaa.
Maxell-UD-kasetin venymätön nauha takaa huojumattoman äänentoiston
Selkämater:aalina käytetään kosteus- ja lämpötilavaihteluille tunteetonta
polyesteriä. Tämä venymätön materiaali takaa huojumattoman toiston.

Lisäksi saat nämä edut Maxell-UD-kasetissa
tavallisiin kasetteihin verrattuna:

I

'

o
o

B dB parempi signaali/kohinasuhde

hemmän kohinaa, puhtaampi ääni
O särötaso alhainen

-

vä-

Maxell-UD-kasetit HiFi-luokan äänityksiin.

Maxell-LN-kasetit tavallisiin kasettinauhu-

hytaaltohoitokoje

Curapulsilla voidaan antaa
paitsi normaalia UKW-hoitoa
myös sykkivää suurtaajuusenergiaa tapauksissa, joissa

o
o

O laaja ioistoalue

a

Curapuls on nykyaikainen ly-

o

normaali UKW-hoito ei sovi
tai on kontraindikoitu
hoidon valinta tapahtuu vain
nappia painamalla

Curapulsin käytånnöllisyyttä

lisiiä samojen elektrodien
käyttö kummassakin hoitomuodossa

myös useimpien markkinoilla

olevien UKW-kojeiden elektrodit sopivat

reih in.

Maxell CrO2-kasetit krominauhureihin.

Maahantuoja:
26

TEKNILLINEN r«lHANKKIJA

Lläåtälj[froy

Vattuniemenkuja 1, 00210 Helsinki 21, Puh. (90)-673191
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PÖYTÄTENNIS
Miehet
Luokka la: 1) Nilsson Ruo, 2) Pekka
Hätinen, 3) Kuschall Ruo, 4) Matti Launonen,

Joukkuekilpailu: 11 Suomi, 2) USA,

Luokka 3
Rintauinti 50 m: l) Perez Arg 1.00,5,
2) Hanson USA 1.09,4, 3) Voitto Korhonen 1.10,8.
Sekauinti 75 mr l) Bates I-B 1.23,8,
21 Abdul Wazim Egy 1.45,9, 3) Voitto

3) Argentiina.

Korhonen

UINTI
I uokka I a
Rintauinti 25 m: 1) Matti Launonen

Sekauinti 150 m: 1) Nilsson F;uo 2.24,1,
2) Anderson Ruo 2.31,5, 3) Jouko Pöyry

r.32,2.

Rintauinti 50 m: 1) Sobscak Puo 57,5,
2) Head USA 62,4, 3) Marja Ojanperä

Luokka

Selkäuinti 25

m: 1) West I-B

36.9,

2t Matti Launonen 49,2, 3) Schattan Ruo
63,

l.

Vapaauinti 25 m: 1) West I-B 37,2,
2) Matti Launonen 51,2,3) Schattan 64,4.
Luokka IB
Selkäuinti 25 m: 1) Ocvirk UsA 2'1 4 2)
Kenny I-B 31,0, 3) Emmel L-S 34,0, 5)
Eero Mäki

36,5,

Luokka lc
Selkäuinti 25 m: 1) Jouko Harmaala

43,6.

Luokka 2
Selkäuinti 25 m: 1) Hind Aust 24,8,
2) Pomp HoI 24,9, 3) Trieste Ita 25,9, 4)
Pekka Salo

29,9.

Sekauinti 75 m: 1) Hind Aust

1.27,2,

Pomp Hol 1.31,1, 3) Lundstedt Ruo 1.5?,1,

5) Pekka Salo

2.03,9.

1.48,8.
6

2.34,6.

Naiset, Luokka

4

62,6.

PAINONNOSTO

Alle 65 kg: 1) Johnsen Nor

152,5 kg,

2) Van-Ophem Bel 115 kg, 3) Kim Kor
110 kg, 4) Voitto Korhonen 97,5 kg.
Yli 85 ks: 1) Brown USA 210 kg (Ylimääräisellä ME 230 kC), 2) Lindberg

Ruo 1?2,5 kg, 31 MiIIs I-B 170 ke,
Antti Satosalmi 130 kg.

5)

Maiden välinen paremmuus kokonaiskilpailussa mitalien perusteella: 1) USA
43+34+26 : 103, 2) Iso-Britannia 43-F
29+19:91,3) Australia 18*10*15 =
43,4) Puola, 5) Holanti, 6) Saksan Liittotasavalta, 7) Ruotsi, 8) Irlanti, 9) Argentiina, 10) Suomi 7+4+10 = 21 mitalia. Mukana oli 2? maata.

lnvalidiautojen hallintalaitteet
asentaa ja huoltaa
HIENOMEKAANINEN KONEPAJA

T. A. RITVANEN

SOK
kehittyrrä
70-vuotias

SOK-osuuskauppajä11estö on maan suurin yhtenäinen

vähittäiskauppa- ja palveluketju

jäse nosu us kauppoj a 229, joilla to i m i pai kkoja yl i
4000, jäseniä n. 600.000
teollisuusyksiköitä 3'l

tavarataloja 16.1 , joista SOKOS-luokkaan kuuluvia g?
hotelleja 50, ravintoloita, kahviloita, motelleja,
huoltoasemia 166
laaja tutkimus- ja kokei lutoim inta : keskuslaboratorio,
kokeilukeittiö, käyttölaboratorioL

OSKELANTIE 1 B 11HELSINKI 32

Puh. 90-57 58 07 (kotiin)

OO32O

ASENNUKSET:
TILAUKSET:

KLAUKKALA, TOIVOLA
puh. 90-53 49 41
INSINOÖRITOIMISTO MAVIA
KANNELTIE 6 C 3.I
OO42O HELSINKI 42

HUOM.
Tilaukset voidaan myös sanella puhelimeen kytkettyyn
automaattiseen puhelinvastaaiaan.

1904-1W4
28
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Partanen H:ki 14.08, 3) Sakari Lohjamo

Luokka V: Pentti HoH:ki 1359.
2) Lauri Hernekoski
lappa H:ki 17.30,

I,if

r

:

!f[r
{

'i

.t!' ,-L
:
1i'

H:ki 17.12,3) Olli Närhinen H:ki 13.86.
Kuula. Luokka I B:1) Kari Kärkkäinen Pielavesi 4.47, 2) Kari Kallio

Hyvinkää 4.02, 3) Kari Lahtinen H:ki
I A: 1) Pekka Kanrola
377.
- l.uokka
H:ki 3.43,
2) Pekka Hätinen H:ki 3.29,
3) Matti Launonen Kuopio 3.05. luokka I C: Juhani Mustonen H:ki
5.49, 2) Jukka Kinnunen Varkaus 4.21.
Luokka ll: Taito Ohmero Viitasaari

"1

*J

il

',

-4.08, 2) Jouko Korhonen H:ki 3.39, 3)
Jorma Lähdennäki Forssa 3.78.
Luok-

ka lll:1) Veikko Puputti Jyväskvlä
658. 2) Pauli Hakaniemi Kaipola 605,
Luokka lV:
3) Kari Lågas H:ki 534.
- 2) Arvo Ka1) Taisto Kainu H:ki 6.84,
lenius Iahti 6.55, 3) Erkki Kantonen
H:ki 637
Luokka V: 1) Lauri Her- 5.94. 2) Pentti Holappa
nekoski H:ki
H:ki 5.61, 3) Olli Närhinen H:ki 4.55.

Telrapleegikkolen rala-aion startli on lapahlunut ia
ma!kaan lähteväl Esko Joki-Antlila, Kari Niemi

SM-kisat
Jyväskylässä

ia Timo Narinen.

Rata-ajo. luokka I A, 60 m: 1) Esko

Joki-Anttila

51

.2.

-

Luokka

I B 60 m:

Taisto Kainu on iatkuvasti kovassa kunnossa.
Mesfaruuksia tuli Jyviiskyläs ii vähän ioka laiissa
ia uin'ikuntokin on kova.
Tähtäimessä menesiyminen 5-oltelu sa Katradassa
olympiaruonna.

1) Kari Kärkkäinen Pielavesi

28.8, 2l

Eero Mäki Eura 29.5, 3) Timo Narinen
ll, 100 m.: 1)
H:ki 29.8.
- Luokka
H:ki 34.0,2) Taito
Jouko Korhonen
lll,
Ohmero Viitasaari 41.2.
- Luokka
H:ki 29.0,
100 m.: 1) Voitto Korhonen
2l Kari Lågas H:ki 29.6, 3) Claus Fagerholm H:ki 30.7.
Luokka lV, 100
m.: 1) Taisto Kainu-H:ki 25.8, 2) Simo
Numminen H:linna 29.0, 3) Erkki KanV, 100 m.:
tonen H:ki 29.5.
- Luokka
H:ki 26.2, 2) Olli
1) Pentti Holappa
Närhinen H:ki 40.2.
Pujottelu. Luokka I A: 1) Esko JokiAnttila Lahti 2.29.5, 2) Matti Launonen
Luokka I B: 1) Timo
Kuopio 2.38.3.
- 2)
Eero Mäki Eura
Narinen 1.13.7,
1.18.5, 3) Kari Kärkkäinen Pielavesi
Luokka ll: 1) Jouko Korho1.40.6.
- 1.28.2. Luokkä lll: 1) Voitnen H:ki
to Korhonen H:ki- 0.57.8, 2) Kari Lägas
H:ki 0.59.5, 3) Veikko Puputti Jyväskylä
Luo'ika lV: 1) Taisto Kainu
1.02.0.

Erkki Kantonen H:ki
H:ki 0.52.5,2)
0.59.6, 3) Arvo Kalenius Lahti 1.04.2.
Luokka V: 1) Pentti Holappa H:ki

-1.02.9.

Naiset s-ottelu. Luokka lV: 1) Raija
Hernekoski H:ki.

I b: 1) Eero
Luokka lV: 'l) Taisto Kainu H:ki 48.32.2) Erkki KantoMiehet s-ottelu. Luokka

Måki Eura 33.01.

Kari Lågas H:ki 28, 10) Erkki Kantonen

Miehet.

Keihäs. Luokka

I

C: 1) Juhani Mus-

tonen H:ki 10.02, 2) Jukka Kinnunen
ll : 'l ) Taito Ohmero
8.70.
- Luokka
11 .94, 2) Jouko Korhonen
Viitasaari

H:ki 11.71, 3) Jorma Lähdemäki
lll: 1) Veikko
Forssa 10.06.
- Luokka
Puputti Jyväskylä
15.04, 2) Voitto Kor-

honen H:ki 14.78, 3) Pauli Hakaniemi
Kaipola 14.10.
Luokka lV: 'l) Taisto

Kainu H:ki 16.70,

2) Erkki

Kantonen

H:ki 15.46, 3) Pauli Partanen H:ki 13.70.
Luokka V: .l) Pentti Holappa H:ki
-17.83,
2) Lauri Hernekoski H:ki 14.43,
3) Olli Närhinen H:ki 13.45, 4) Seppo
Pihnala H:ki

'10.48.

Keilan heltto. Luokka

lA: 1)

Kari

Niemi Espoo 16.14, 2) Esko Joki-Anttila Lahti 13.31, 3) Pekka Hätinen H:ki
12.76, 4) Matti Launonen Kuopio 12.39.
Keihään tarkkuus. Luokat 1 C-V:
'1) Arvo Kalenius Lahti 38, 2) Jukka
Virtanen Varkaus 36, 3) Taisto Kainu
H:ki 34, 4) Juhani Mustnoen H:ki 33,
5) Taito Ohmero Viitasaari 32, 6) Claus
Fagerholm H:ki 30,7) Matti Salonen
Oitti 30, 8) Aimo Sohlman H:ki 28, 9)
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H:ki 28.
Keilan heitto. Luokka

I B: 1) Eero

Mäki Eura. 15.89, 2) Kari

Kärkkäinen

Pielavesi 14.68,3) Kari Lahtinen H:ki
13.40.

Keilan tarkkuus. Luokat 1A-1 B:
1) Kari Lahtinen H:ki 34, 2) Kari Kärkkäinen Pielavesi 32, 3) Kari Kallio Hyvinkää 30, 4) Pekka Hätinen H:ki 29,
5) Matti Launonen Kuopio 25, 6) Esko
Joki-Anttila Lahti 24.
Kiekko. Luokka I A: 1) Pekka Kantola H:ki 8.O2, 2\ Pekka Hätinen H:ki

5.17,3) Esko Joki-Anttila Lahti 5.10.
Luokka I B:1) Eero Mäki Eura
-10.12,
2) Kari Kärkkäinen Pielavesi
8.70, 3) Kari Niemi Espoo 8.26.
Luokka I C: 1) Juhani Mustonen H:ki
12.75, 2) Jukka Kinnunen 7.87.
Luokka ll:1) Jouko Korhonen H:ki
9.72, 2) Taisto Ohmero Viitasaari 9.13,

3) Jorma Lähdemäki 8.47.

Luokka

- 18.00,
lll: 1) Veikko Puputti Jyväskylä
2) Pauli Hakaniemi Kaipola 15.42, 3l
Voitto Korhonen H:ki 13.15.
- 2)Luokka
lV: 'l) Taisto Kainu H:ki 17.56,
Pauli

nen H:ki 43.61.

Naiset keihäs. Luokka I C: 1) Tuulikki Linnaniemi H:ki 4.48. - Luokka
ll: 1) Mervi Vaahtera EsPoo 7.05,2)

Luokka
Vappu Loh.iamo H:ki 6.08.
- 8.23,
2)
lV: 1) Raija Hernekoski l)-:ki

Kerttu Rönkkönen H:ki 7.36, 3)

Mar.ia

Luokka V: 'l)
Ojanperä H:ki 6.99.
- 8.73,2\
KaaTellervo Koskinen H:ki
rina Lähde T:re 8.34, 3) Aira Hukka

H:ki

6.65.

Keihään tarkkuus. Luokka I C:1)
Luokka
Tuulikki Linnaniemi H:ki 23.

- 2l Vapll: 1) Mervi Vaahtera Espoo 14,

pu Lohlamo H:ki 5.
lV: 1)
- Luokka
28, 2) Raija
Kerttu Rönkkönen H:ki
Hernekoski H:ki 24,3) Marja Ojanperä
Luokka V: 1) Kaarina LähH:ki 18.
de T:re -27, 2) Iellervo Koskinen H:ki
26, 3) Aira Hukka H:ki 19.

Kiekko. Luokka I C: 1) Tuulikki LinLuokka ll: 1)
naniemi H:ki 4.57.
- 6.91,
2) Mervi
Vappu Lohjamo H:ki
Luokka lV: 1)
Vaahtera Espoo 4.85.
- 12.45, 2l Maria
Kerttu Rönkkönen H:ki
Ojanperä H:ki 8.62, 3) Raija Herne'

!"_:rSs

9t

*r'tw

SM-uinnit
HyvinkäälH

i

t
,.{

l1/lenestystä ulkomailla
Selkäydinvammaisurheilijat me-

nestyivät hyvin syksyn kansainväIisissä kilpailuissa. Uinnin pMkilpailuista Ruotsista toivat kul-

SELKÄUINTI
I A 25 m 1) Matti Larrnonen K,topio
47.5, 2) Esko Joki-Anttila Lahti 2 0q.4.
I B 25 m 1) Eero Mäki Eura 41.2.
I C 25 m 1) Jouko Harmaala Lohja

i"
d r-.

...r

40.5.

*n '.1

3

:

i:..

L

50

m

1.03.0.

.

1) Glaus Fagerholm Helsinki

4 L 50 m 1) Taisto Kainu Helsinki
2l Rauli Helen Helsinki 1.02.8. 3)

v'§

57.0,
oli

myös SM_kisojen ohielmassa.

^.Puioatclu
oli rerrapoliua veiraamisra, k;;äii;:
. Siinii
mu.kar
ieki $äntöien mukaan. E*ko Jäil_ffi;i;
verirehmaalte roitri Irrf.to.

""lrli

menes,yi . änr:inruo,iAilsa

Illi,-!:rn:k9ski
Krlparlurssa
loiltalasli: S-ol(elun MM-ku!faa
Engtanni\sa

ia SM-mestaruuksia
Iavorllccna on matka Kanadaan useita. llnieiscnii
Iy76.

'"*##*lå,{iil,,I",tl{i,[{i"rr,:.'äfl l'J{ti;
r" iiåir pru.,ll.l'."111ä ;ll#f jii::
"i
""
j

Simo Nrrmminen Hämeenlinna 1.06.0.
5 L 100 m 1) Voltto Harmaala Helsinki
xoski H:ki A.27. _ Luokka V: 1) Aira
Hukka H:ki 9.97, z) Teilervo XoJXinäi
H:ki e.40,3 ) Kaarina ranoe iåäöåiä
7.95.

I C, 2 kg.: 1) Tuulikki
. Kuula. Luokka
Linnaniemi
H:ki 2.69. _-f_rofta fi, ä
'
l g' ]). . Vappu Lohiamo H:ii ä.+g, Zj
Mervi
Vaahtera Espoo 2.18. _ lräf,ä
r.v, ., Kg: I) Kerttu
Rönkkönen H:ki
_
2)
!..25,
_Raija Hernekosfi rf:r<i ä.0S,'äj
I\4arya
H:ki 3.3j. _ Lräi r,i
,Ojanperä
.t) Tellervo
v,__r Kg.:
Koskinen H:ki
.
4;59, 2) Kaarina Lähde f :re
+.Sg, S) Äi;ä
Hukka H:ki 3.40.
Luokka

,,I"j":rlo.. H:ki S2.2.
Lrnnaniemi
iv:'Yi

I C: 1) Tuulikki
_ Ludkka-it':,'i.i

[xlj].tx;:?::-i,i{,,# - -;

taa Marja Ojanperä, Raija Hernekoski ja Risto Liuska. Erkki
Kantonen sai hopeaa ja Sirkka
Kiviniemi ja Jouko pöyry prons-

sia. Jousiammunnassa

oli

paras,

Elli Korva

Solnassa toivat uintimitaleita
Marja Ojanperä, Erkki I(antonen,
Lasse Eva ja Jouko pöyry. penkkipunnerruksessa Kyösti Kari ja
Aimo Sohlman voittivat sarjania
122,5 ia 182,5 kg tuloksilla.

2.19.0.

L l00 m

6

ki

1) Jouko Pöyry Kuusankos-

1.30.1.

Naiset:
4 L 50 m 1) Maria Oianperä Helsinki

56.2,

2) Kerttu Rönkkönen
2) Raija Hernekoski

1.04.8,
1.04.8.

Helsinki
Helsinki

RINTAUINTI
I B 25 m 1) Fero Mäki Errra 1 25 5.
3 L 50 m l) Voitto Korhonen Helsinki
1.13.6.

L

m

Erkki Kantonen Helsinki
54.2,2\ Rarrli Helen Hetsinki 1.00.8.
6 L f00 m 1) Jouko pöyry Kuusankos4

ki

50

4

50

m

2) Taisto Kainu Helsinki

koski

2.37.3.

Naiset:
4 L 75 m 1) Maria Ojanperä Helsinki

1.32.3,

2) Kerttu Rönkkönen Helsinki

1)

Jouko Pöyry on tämännäköinen mies, vaikka
selkiiydinvammainen onkin. Osaa liihteä mvös
vedes(ä, kuten Srokc Mandevillessakin, ia
tuoda myös mitalin kotipuoleen.

Marja Ojanperä Helsinki

2) Raija Hernekoski Helsinki
1.19.6.
5 L 100 m l) Aira Hukka Helsinki

1.31.g,

3) Rauli Helen Helsinki 1.3b.6.
6 L 150 m 1) Jouko pöyry Kuusan-

1.57.4.

2.03.8.

L

1.26.5,

1)

Naiset:
1.03.6,

SEKAUINTI
3 L 75 m 1) Voitto Korhonen Helsinki
1.49.8.
4 L 75 m 1) Erkki Kantonen Helsinki

2.42.2.

VAPAAUINTI
I A 25 m 1) Matti Launonen Kuopio
45.7, 2) Esko Joki-Anttila 2.1g.8.
I B 25 m 1) Eero Mäki Eura 1.26.8.
3 L 50 m 1) Voitto Korhonen Helsinki
1.13.0, 2) Glaus Fagerholm Helsinki
1.14.5.

L 50 m

1) Erkki Kantonen Helsinki
2) Taisto Kainu Helsinki S0.0, B)
Rauli Helen Helsinki 1.00.4.
6 L f00 m: 1) Jouko pöyry Kuusan-

4

46.6,

koski

1.20.8.

Naiset:

5L

2.18.1.

100

m 1) Aira Hukka Helsinki

il

Kenttälajien Suomen ennätykset 15.9, -74

vasta-alkaiai 50 ]{) rrr lll

MIEHET
Kuula

Ia
Ib
Ic
II
III

2kg

4kc

IV

3.43

Juhani Mustonen

4,47
5,49

Kari Kärkkäinen
Anfti

6

Satosalmi

lkg
l%. ke

IV

Ia
Ib

400

,,

-

ly

T{E
-74

-73

Lauri Hemekoski

6,53 10,48 Ota

-72

8.45 I1.52 Ota

-73

Pekka Kantola

Eero Mäki
Juhani Mustonen

Antti

Satosalmi

Veikko Puputti

6,92 8.5'l Lah -'ll

g Kari

Niemi

Eero Mäki

10.12 12,95 lyv -'14
12.75 t5,30
17.53
Ota -74

18.00 - lyv
t7.56
I

-14

7,30

16.14 20.13 lyv -74
16,40 30,61 Sto -74

Taisto Kainu

Lauri I{ernekoski

Ic
II
III

600g
700 g

IV

Juhani Mustonen

Antti

Satosalmi

Veikko Puputti

Taisto Kainu
Pentti Holappa

Rara-aio

60m

Kari Niemi

Eero Mäki

100 m

Jouko Korhonen
Claus Fagerholm

10.02 t0.48 Jyv -74

13.65
OL^ -74
15.04 - lyv -74
I 6.70

Kurla

Ic
II
III
IV
V

29.8 22.6 Ora -'13

25,0

17,5 Ota -74

rO

UZS Otu -l+

all

20.8

21.0 ota -73

kg Tuulikki Linnaniemi
kg Mervi Vaahtera
,, Kerttu Rönkkönen
,, Tellervo Koskinen

3

Kiekko

IV

Ic
II
III
tv

a)

t

lyv

2,69
2,83

- Ota
4.85

-74
-73

5.55

6.59 Ota -73

4,21
4,59

7,11 lyv -74

Tuulikki Linnaniemi 4,57 * Jyv .74
Mervi Vaahtera 5,40 14.99 Ota -73

Ic
II
III

Kerttu Rönkkönen
Aira Hukka
600g
,,

Rata-aio 60 m

Ic
II
III
IV

cm tauluutl
589 P.
Matti S:rlortttr
Ro
ilr
lrrr
truluun
50
Fila
-lo
Yz
548 P.
,drvo Krlcnrrrr
3/4 Fita '10 50 !o nr
'16l P.
Taisto Kirirrrr
s{) l(l rr
U',.99-?O
915 P,
Taisto K:rrtttt

sto

-74

Sto

-74

I-lk

Rus

-74

Rus

-?4

NAISI.l1'

2

17.83

f

22,5
24.2

NAISET

Keihäs

Keihäs

Ia
Ib
Ic
II
III

IV

7.20 Sto -74

7,44 8,58,,

Taisto Kainu
Pentti Holappa

Keila

§7

ME

Veikko Puputti
Taisto Kainu

Kiekko

Ia
Ib
Ic
lI
III

Pekka Kantola

S-ottelun ennätykset

Jousiammunnan SE:t

t6.24

- 16.61 Ota -73
12.65
9,97 24.91 lyv -14

Tuulikki Linnaniemi 4.48
Me.vi

Vaahtera

Raija Hernekoski
Tellervo Koskinen

-14
-74

9.48 13.88 Ota -74
8,73 18.50 Jyv -74

Tuulikki Linnaniemi
Mervi

52.2
24,4

Marja

21,4

Vaahtera
Oianperä
Aira Hukka

lyv

- Ota
7.22 11.56

1'l,'l
I

lvv

-'74

OLa -73

5.5

15.8 Ota -73
15.6 ota -72

12.1

\{) ](l m l?l cm tauluun
"r51a.al[nint
505 P.
R:rij:r lle r rrt koski
t.! lriil 5O lll nr S{) cm tauluun
lrllr K,'rvrr
504 p.
I.r liiltr rn) 10 ]O m
lllr K,,rrrr
664 p.
l rtn /{l iil \O ll) m
lllr Korva
847 p.

Kaikista tuotteista 35%alennus.
Alpha, llmo, ZLirich-Special ja Watex
sveitsiläisten takuu kellojen maahantuoja.

-74

- ku 2,16

II-lk

Hannu
(ke 8,?4 - ku 3,22 - ra 40,2

III-lk

4.402. p.
Veikko Puputti
(ke 16,20 - ku 6,38 - ra 21,6 - ui

IV-lk

Taisto

(ke

Kainu

16,70

4.832

Il in'ru

i

38,2

- jo

210)

Ota -73
67 ,4 - io 266)

p.

lYv

-14

.io 332)

ME

n'i

l:r 25 Matti Launonen
I b 25 Eero Mäki
lc 25
ll 25 Risto Liuska
Ill 50 Voitto Korhonen
lV 50 Erkki Kantonen
v 100
VI 100 Jouko Pöyry
Va paaI inl i
I a 25 Matti Launonen
I h 25 Eero Miki
Ic 25
lI 25 Risto Liuska
III 50 Voitto Korhonen
M0
Erkki Kantonen
v 100
VI 100 Jouko Pöyry

Sekauin'i

II a 75
III 75
M5
v 150
VI 150

Sto.

-74
Kaar. -74

io..ia

Kaar, -74
Hyv. -73
Hyv.

-74

-74
Hyv. -14
Hyr. -r3
Hyv. -73
Hyv. -73
}{yr. -74
Sto.

Sto.

-73

Hvv. -73
]Jyv. -'.-4
Lep.

.01,4

r

24.4 25.5
1.05,8 49,0
52.8 46.63
1.3't ,4
2.03.8 1.40.5
5l,2 )'l .2
1.26,8 25,2
20O 19:9
I .08.9 37 .33
44,2 35,35
- r.r2.32
I .20.8
1.10,4
45,4
36.5
24.3
40.5
57,8
57,0

37.8
25.5
24.3

40.5

l4.l

4l,5

1.18.90

II-IV

3x50 m
(su Fagerholm.
ru Kantonen,
vu Liuska)

1 14,8

-74
-73
Hyv. -14
Kaar. -74 1.28.0
I ep.

ME
Sekaviesti

!.32.2

Sto.

..
..
..
..
..
..
r li

-73 2.41,8

2.21.3r

NAISET
Rintauinli

II 25 Hilkka Suominen
III 50
Marja Ojanperä
M0
V 100 Aira Hukka
VI 100 Sirkka Kiviniemi
Vapaauinti
II 25
III 50
lV 50 Marja Oianperä
V 100 Aira Hukka
VI 100 Sirkka Kiviniemi
Selkäuinti
II 25 Hilkka Suominen
III 50
IV 50 Maria O.ianperä
v 100
VI 100 Sirkka Kiviniemi
Sckau in i
tt 75
III '15
Marja Ojanperä
M5
v 150
vr 150

-'13 44.4
[uu, . -74 1.02,4
Hyv. -'14 2.42.2
Hyv. -'13 2.18,0

Hvv.

26.9
56.68
55.82
1.45.4
r.47,1

,ra
47.1

-74 51.8 43.1
Hyv. -'t4 2.18.1 1.19,0
Sto. -73
1.45,3 l,12,46
Lep. -73
57,6 27.5
49.0
Sto. .74
51,9 46.62
1.23.87
1.24,6
rc"u. . -'t4 t,57,0
Kuus .

I

Rirto I itrskr
Voitto Kt,rlroncn
Erkki Karttoncn
Jouko l)iivrr.

-?4
Lep. -?4
Sto. -73
Kaar. -74

Lep.

kg lrcrtrli M''lincn
56 ,, Veikk,r Viiiin.inen
60 ,, SePPo l'ilrnala
67.5 ,, Vcikko Sipinen

.rlle 25

38

- ui

-74

L25.5 1.27.2
1.44.1 1.14 5
I.20.1 t 06'5
2.1 1.3
13,08

2.34,0 2

.3,t,8
1.22.4
1

Sol.

75

82.5,,
90 ..
90 ..

Alrti l'rr|irrinen
Ainro Solrlmtn

95 kg
97.5 .,
167.5 .,
175 ..
210 ..
140 ,,
181.5 ..
l0; 'i ..

-?3 1.29.3 I .20,3
1

8.1

2.20,4
2.18.04

1,-74

Telineeltä
(selkäydinvammaiset)

Rinnalta
(kaikki liikuntavammaiset)

KLUUVIKATU 8, HELSINKI. PUH 6285O3
TUOMIOKIRKONK 34,TAMPERE, PUH 23147

-74

- ku 6,84 - ra 25,8 - ui 51,6 -

Penkkipunnerruksen suomen ennätykset

(ltultaharld<o

sto

Sto -74
Raija Hernekoski 2.949 p.
(ke 7,15 - ku 3,67 - ra 23,9 - ui 66,0 - jo 261)

Iv-lk

Rus -74
Rus

3.361 p.

- ra25,6 ' ui 39,9 - io 167)
Ota -74
Rönnberg 3.159 p.

16.74

NAISET

-74

MIEHET

I a 25 Matti Launonen
I t 25 Eero Miiki
I c 25 Jouko Harmaala
II 25 Risto t.iuska
III 50 Claus Fagcrlrolm
Taisto Katntr
M0
v t00
VI 100 Jouko l'iiYrY
l

Sto

(ke

U:nnin Suomen ennätykset 6.10 -74

Selkäuinri

Kultaharkosta edullisesti korut, kellot, lahjaesineet.
Runsaat valikoimat laafu luokan tavaraa.

Rus

Eero Mäki

Sol
Sr

|

Kos

-72
-74
-74
-69
-70

-70

Kos
Sol

-74
-74

alle

,,
.,
,,
..
yli

50
57
65
75
85
85

kg

Malinen
95 kg
102'5
..
voitto Korlr()nen 105 ',,,
122,5 ,,
Kyösti Kari
122,5 ,,
Sakari Lohjamo
l?0 ,,
Aimo Sohlman
Pentti

Sto -73
Kos '73
Kos -74

Kos '74
}{Yv

Kos

-12
-74

39

JOUKKORISTISIDE

INVATAKSIT HELSINGISSÄ

. Puh. 304 3O5/Havukainen
o ,, 764 475lKauppinen
o rr 798 083/Tiainen

Havukaisella myös pyörätuolin
porraskuljetin suoriin rappuihin.
Suomen lnvalidien

Urheiluliitto ry:n

pyörätuolijaosto

puheenlohtala

läsenet

HAINER WICKSTRÖM, Turku

ERKKI KANTONEN

puh.

90 - 500 057

ARVO KALENIUS, Lahti
VEIKKO PUPUTTI, Jyväskylä

SIU:n puheeniohtaja

slhteerl
osolte
Mannerheimintie 44
00260 HELSINKI 26
puh. 90 - 440 566

Kaikista kilpailuista ja tapahtumista ei ole voitu ilmoittaa tarkkaa aikaa ja
paikkaa. Niistä ja mahdollisista muutoksista tarkemmin INVALIDITYÖ-Teh-

opetusneuvos
VILHO HÄNNINEN

KERTTU RÖNKKÖNEN
puh. 90 -7022326

koti

SIU:n järjestösihteeri
PERTTI POUSI

307 180

HEINÄKUU

tulevaa
toimintaa

dessä.

10.-13. 7. Stoke M:n har:
joitusleiri Järvenpäässä

- Stoke Mandeville
ELOKUU

2.-3. 8. kenttälajien ja

5-ottelun SM-kisat

20. 4. jousiammunnan al9.-10. E. jousiammunnan
pöytätenniksen karsin- keiskurssi Käpylässä
SM-kisat
Ruskeasuolla
takilpailut
PM-kisoihin.
TOUKOKUU
SYYSKUU
HELMIKUU
17.-18. 5. jousiammunnan 7. g. penkkipunnerruksen
8. 2. klo 11 yleiset uinti- harj.kilp. Ruskeasuolla, fita pr.sin.,ät Sol.raa.
kilpailut Leppävaarassa
25. 5. klo 13 penkkipun- 28. 9. SM-uinnit Kuusan15.-f6. 2. pöytätennikse-n nerruksen
telinenostojen koskella
PM-kisat Ruotsissa
Vou- 13. 9. pöytätenniksen kar16. 2. klo 13 penkkipun- karsinnat Stoke M:een
sinnat Solnaan

TAMMIKUU

nerruskilpailut Voudintiellä

dintiellä

23. 2.

jousiammunnan KE§ÄI(UU
LOKAKUU
hallikilpailut Lahdessa, 18 14. 6. uintikarsinnat Sto- 12. 10. penkkipunnerrusm

kilpailut telineeltä Voudinselkäydinv:lle
7.-8. 6. kenttälajien, 5- tiellä, vain
26. 10. jousiammuntakurs15.-16. 3. palloilu- ja ottelun ja jousiammunnan
ke M:een

MAALISKUU

voimailupäivät
Tampereella
jousiammunnan hallikilpailut Turussa, 25 m
HUHTIKUU

karsinnat Stoke M:een Ota- si Käpylässä
niemessä ja Ruskeasuolla, MARRASKUU
jousia:n matkat: m: ?0, 50,
l.-2. ll. Solnan kisat
30 ja n: 60, 50, 30
(pöytätennis, koripallo, uin4. jousiammun29. 6. jousiammuntakil- ti, penkkipunnerrus)
- 14.-20.
jousiammuntakilpailut
pailut Forssassa
takurssi
Kisakeskuksessa

-

käsivoimin
selkäydinvammaisen

urheilulehti

2. vuosikerta
lehden ocolle
Telakkatie 11 E
06100 PoRVOO 10

ja

Suomen lnvalidien

tolmlttalat
VOITTO KORHONEN

Urheiluliitto ry:n

(vastaava)

marraskuussa

puh.915-18612

pyörätuolijaosto
lehden kerkusteluryhmä

työhön 915-16111

Erkki Kantonen

JOUKO-TAPIO HARMAALA

Kirsti Miesmäki

(myös ilmoitushankinta)
puh. 912 - 2539

Pertti Pousi
Veikko Puputti
Pentti Rytkönen

palnopalkka

koollekutsuiina

Helsinki 1974

ja lehden toimittajat

llmestyy

touko-

lulkalrlla

INVAPAINO, offset

