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käsivoimin
toukokuussa -?5

--

Nyt silmä tarkkana:

Edelllsessä lehdessä kirjoltimme, että
,p_yörätuolllloktnpääslsi-i-il1i.1i.äiiiälrun valn takta noudatettoliiin.-iiää
totermus johtui siitä, uttt "ii"i"§'r.lsynä oli ollut vuoden voimassa-'ra-
kennusasetuksen säännö., io"Lä _i_raan katkkl yleisön käyttöön tarhoi_
!,-e-!tu on rokennetteva mm. pyörätuo_
llttl tlllk".l"rsta_ varten.- siiJ äi-iä_
:?i::,,:151?"iJ'l;.Iålllli,IJ,äTj;

_eö?ä,i,h:,.ii-"#H,J:'T,lilff {,*;i
rylla ja. tämän vuoden aikana'vai_
mrcru_nut tal suunnitteila oteva ui_mahalli, urheilutalo, vapaa-ajantalo,
y!1s!qt1t_o, pankki, posti, osroskes_

fli;,.1#,lf ,dl"å:::i11tii:i,""",,å[:

lbäiä$i§å:L ;1,*iln _ir :t,f,;avustajan kanssa liihheerräi sJrvil]tlytkö ykstn?

.Myönteisessä tapauksessa asia onse_lvå. .sinä hoidat a^sioitasi- iirtån

äi,il['iä"*T#:LT:,.l"'fl 1,,,*,:j
Jng_t[e enemmän tai vähemmän tei_kjtlle a^stoi[esi. Mitä 

"iloi" oii.] tJr,_

_ Ensiksikin sinä voisit ilmoittaa asi_
1!!. :. mieluiten jo ratennutrsen
suunnitteluvalheessa _ kotifrunTas,ir_akennustarkastaiatle. Kerro, ;i;t ;xennusasctuksen g5 a_pykäiän mu_
:11_ "l"l"}in p-itätst päästä sinne iasrnne lv6rätuolilla"si asioimaan. iä_Ireuustarkastaja on vervoltinän' nu J_renrlmaan, että Iain mukaan raken_netaan.

._fot ylt"vdenotto rakennustarkas-
EaJa&n eI tuo asiaen parannusta, it_

Jk.
O_lethan.muistanut pitää kuntoa yllii.
saavutuksesi voit kirjata edellisäss,ii
Iendessä olleeseen kuntokorttiin.

Onko tehty lain muka an?
moltlele aslasta lölinlsl plittknupun_
Et_issa ^olevaan pltrtrakennrr_i;j;i.-
to.o.n. Sekln valvoo 

"rr.*"tn-i*i"'los-IIIä - kuten rakennustarkastaJalli]
*rT - on mahdollisuus lolkealtaan
llYrri.r.p. vql-voa mvos e.itvis.vtlm1en, pyörätuoliväenkin, etujä.

§en- jätkeen kun otet iroitaäut ne_mä_.viralliset kontaktit, toivoisimÅvlelä pientä vaivannäköä: fi;fi;;huviksesi tänne Käsiv.ir"i"_i;;;;;;::lra.ava sivu on tarkoitettu tätä toi_mrtusra varten. Voit lähettää tieti;ahyvistä ja huonoista esime"i.eiJäMutta 
- kuten sanott" _ 

"ri;-;-ii;;vuoden l_opuila ja tämän 
"rää""-äiIxana valmisluneista tai vastaisuu_

dessa .valmistuvista ratennutJså.
rrnst_slJassa meitä tietysti kiinnosta_vat liikuntatilat, mutta -vör-Årrtyle.isön käyttöön ta"Loitetut .aiiJn'_-nukset otamme Iistoille.

Yksi_asia vielä. Kuulopuheiden pe_rusteella ei juurl kannata tehdä-il_moitusta, etlei tieto ole enaotiämasii
ruo--rettava. Viisainta olisi käydä itsepaikan pääIIä, mieluiten jo siinä vai_
Ie9:s.a kun tieto uuden yleisöIle tar_Kortetun talon rakentamisesta on
:aaJI. suunnitteruvailreessa--iän jvi
tarkistukset ovat helpoimpia toiäui_laa.
- {irjgitetlaan. Osoitteen töydät ta_kasivulta.
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INWI
apu vammaisten
liikuntapulmiin

taitettava selkänoja

malli 8U 27-46-76 SP

irrotettavat sivut (eri
malleja ioko pehmuste-
tuin kyynärnoiin tai
ilman)

istuinkorkeus 51 cmsuuret pyörät
24" lai 26"
(26" rata-aioon)

irrotettavat ia
sivuunkäännettävät
jalkatuet

vahvistettu
rakenne,
ioustava
ristikkotuki

pikkupyörissä
t suunta-

lukitsin

ORTOPEDIA UUDETEverest & Jennings

URHEILUTUOLIT
koripaltoon - rata-aioon' puiotteluun' kenttälaieihin

malll 8U 25-75 SP
matala
selkänoja

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 27-4&76 SP

kumpaakin mallia
on saatavana kol-
mea eri kokoa

w
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APUVÄLINEKESKUS

INIZII &?Ti;;w'ål*"

Jousiammuntaa oppimaan (1)

Välineet ja
varusteet

Kun suurin osa pyörätuoliväestä el
ilmeisesti tiedä tåstä harrastukseeta pal-
joakaan, arveltiln Käsivoimin-lehdessä
tuoda asiaan korjaus. Erkki Kanto-
n e n (kansikuvassa) on muutamon vuo-
den harrastanut tätäkin lajia Ja vlihtyy
sen parissa hyvin. Hän kokost tähän
numeroon tietonsa jousiammunnassa
tarvittovista välineistä ja varustelsia.

Seuraavassa numerossa Ekl kertoo
jousiammunnan teknlikasta ja valmen-
nuksesta. Jouslammuntahan on myös
suosittu kilpailulaJt. Suomalaiset ovat
päässeet jo MM-kullankin makuun Elll
Korvr. ia Arvo Kaleniuksen
(yllä kuvassa) ansiosta.

Tämän jutun piirrokset on saatu Suo-
men jousiampujain liitosta.

JOUSEN RAKENNE JA MTTAT
Ryhtyessämme harrastamaan jousiam-
muntaa on viisainta aluksi hankkra r).r.'-
joitusjousi, ts. jousi joka ei ole liian
jäykkä eikä turhan kallis. Miehille 30-
35 paunaa 28 tuuman vedolla ja naisille
n. 25 paunaa 26 tuuman vedolla ovat
sopivia vahvuuksia.

Nykyiset jouset on valmistettu puusta
ja lasikuidusta liimaamalla. Taipuvat
kaariosat tehdään laminoimalla - ta-
vallisesti vaahteranviiluista. Pintakerros

Nuoli Jouseen.
Veto, tiihtiiys, Iaukaisu.
Näin se tapahtuu. Jousia,rmmunta
sujuu hf'vin pyörährolissekln
istuen. Ja tiimä on huomattu,
vommaisten jousiompujoin rivit
sen kun tiivistyvät- AktiiveJa
on muutamia kymmeniil
0n nuorio ja ikiiäntyneitii,
on lieviisti ja vaikeasti
va,mmautuneita.

on kummallakin puolella lasikuitulevyä,
joka on jousessa varsinaisesti voiman
antajana.

Jousen pituus ilmoitetaan tuumina,
miehet käyttävät 66"-1t' ja naiset
62'-$6" jousta. Jouseen kuuluva jänne
on valmistettu dacron-keinokuitulangas-
ta. Se on venymätöntä ja erittäin lujaa.
Jänne on 1G-12-säikeistä.

NOKIN PAIKKA JA JÄNNEITIITTA
Nokin paikkaa (johon nuoli asetetaan)
ei uudessa jänteessä ole, joten se on
laitettava. Maalarinteipistä leikkaamal-
la saamme sopivan suikaleen, jolla aluk-
si kokeilemme oikeaa paikkaa. Se on
noin 3-6 mm nuolihyllyn linjalta ylös-
päin. Paikan tarkkaa mittaamista var-
ten on valmistettu jännemitta, jolla mi-
tataan myös jänteen ja jousen väli. Joko
lisäämällä tai vähentämällä jänteen
kierroksia saadaan sopiva etäisyys. Se
vaihtelee eri jousilla. Lisättäessä kier-
roksia pyöritetään jännettä samaan
suuntaan kuin ruuvia kierretään.

Uusi jänne on jo ostettaessa vahattu,
mutta käytettäessä jousta on vahaus
ajoittain uusittava, jotta säikeet pysyisi-
vät koossa. Vaha myös suojaa säikeitä



NUOLET
Nykyään nuolet valmistetaan dur-alu-
miini-seoksesta, joka on kevyttä ja kes-
tävää. Nuoliputkia on useita eri kokoja.
Kaliiperi ilmoitetaan tuuman tuhannes-
osina ja seinämän paksuus tuuman 64-
osina. Esim. l?16:ssa luku 17 tarkoittaa
kaliiperia ja 16 seinämän paksuutta.

Valitessamme sopivaa nuoliputkea
meidän on tiedettävä vetopituutemme.
Se vaihtelee käsien pituuden ja harti-
oiden leveyden mukaan. Oheinen kuva
selvittää miten määrittelemme nuolen
pituuden = vetopituuden.

Kun olemme selvillä nuolen pituudes-
ta ja tiedämme jousen jäykkyyden,
voimme putkia valmistavan tehtaan tau-
lukosta valita meille sopivan nuoliput-
ken. Nuolen pituus ilmoitetaan myös
tuumina, esim. 2? ll2" tai 26314".

Kokeneet ampujat valmistavat nuo-
lensa itse. Nuoliputket on ensin lyhen-
nettävä oikeanpituisiksi. Sitten niihin
kiinnitetään kärjet sekä liimataan nokit
ja sulat. Sulkien liimaamiseen käyte-
tään liimaustelinettä, jotta jako tulee
oikein ja kaikki sulat ehdottomasti sa-
mansuuntaisiksi.

Aloittelijan on syytä ostaa sellaisia
putkia, joissa on jo valmiina nokki ja
sulat. Putki on kuitenkin aina liian pit-
kä, joten se on katkaistava sopivan mit-
taiseksi. Sen jälkeen siihen kiinnitetiiiin
kärki. Nuolen pituus mitataan nokin
uran pohjasta kärjen kartion reunaan,

siis paikkaan josta kärki alkaa kaveta.
Ennen katkaisua putkeen tehdään sel-
vä merkki oikeaan kohtaan. Hieman
työvaraa jättäen sahataan putki poikki.
Viimeistely tehdään viilaamalla. Pie-
nellä putkileikkurilla tulee myös hyvä
jälki, kun vain veitsellä tai kalvaimel-
la siloitellaan reunaa, jotta saadaan kär-
ki sopimaan.

Kärjen kiinnityksessä käytetään apu-
na hartsia, jota levitetään kuumennetun
kärkiputken päälle. Tämän jälkeen nuo-
len putken påiiitä kuumennetaan varo-
vasti, kärki työnnet:iiin sisä:in ja työn-
tämällä nuolta puuhun saadaan kärki
tiiviisti paikoillecn. Pyritiiiin tekemäiin
kaikista nuolista chdottoman samanmit-
taisia.

TÄHTÄIN
Uudessa jouscssa ci olc trihtriintii, joten
se on hankittava jrr kiinnitcttiivii pai-
koilleen. Tähtliimiri on trtyiis moncnlai-
sia, mutta aloittelijan ci krrtrtrata kovin
kallista hankkia. Tiihtiiirrren voi kiin-
nittää jousen mallistir riil>pucn joko
etu- tai takapuolelle.
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Tähtäimessä on metallikiskossa liikku-
va luisti, joka on varustettu poikittai-
sella jyväruuvilla. Molemmat säiidöt
voidaan lukita ja tehdä erikseen toisen
säädön muuttumatta.

TÄHTÄIMEN SÄÄTö
Virheellinen osuma korjataan siirtä-
mällä tähtäintä samaan suuntaan osll-
man kanssa. Jos esim. osuma on ylhääI-
lä, nostetaan luistia ylemmäksi. Jos nuo-
li on oikealla siirretään jyvää oikealle.
kunnes osuma saadaan haluttuun pail<-
kaan.

Riippuen ampujan vetopituisuudesta,
ankkurointitavasta ja kasvojen mitois-
ta saattaa eri ampujilla olla tähtäin eri
korkeudella, vaikka ampumamatka olisi
sama.

2AUHE'IIHNA
RANNELENKKI
Myös rannelenkki on suositeltava, jotta
ampuja ei laukaisun jälkeen tarttuisi
äkkinäisesti jouseen sen putoamista es-
tääkseen. Rannehihna ei saa olla liian
kireällä, vaan käden tulee asettua luon-
tevasti jouselle.

BANNESUOJUS, SORMILÄPPÄ
JA RINTASUOJUS
Lisäksi tarvitsemme rannesuoiuksen,
jotta jänne ei pääse lyömään ranteeseenja kyynärvarteen. Sormiläppä srroiaa
puolestaan sormia jänteen painamiselta
ja hankaamiselta laukaistessa. Rinta-
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suojus suojaa rintaa ja estää jänteen
tarttumista vaatteisiin. Sitä voivat käyt-
tää sekä naiset että miehet.
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5.QElluorut
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Fysikaalinen
hoitolaitos Ky
MARJATTA
LÄNGSTRÖM
Sibeliuksenkatu 17
O44OO JÄRVENPÄÄ
puh. 90-288 270

Karstuntie 1B 13
O81OO LOHJA
puh. 912-tl 104

.11:lt:'t:!,.t-.= iä1i::!:,1, ioysiemmu-nnan-ietkokurssien osrnottriri ccunrmrs.r kuvgrruhurts.r .mprmr-lyylcia. Hidaslctun kuven erulla on helppo hereite kunkin empuien virhcct. Vrlmcntrii1r toimivrt friii Ii-keri ia päiirelnrcntaia Ycikko Virte

TAUSTA
Jotta emme ampuessamme vahingoittai-
si nuolia tarvitsemme kunnollisen taus-
tan maalitaulua varten. Paras tausta
saadaan sahauttamalla huokoisesta kui-
tulevystä (Haltex-levy 120 cm x 2?0 cnr
x l,l cm) 15-20 cm:n levyisiä suikaleita,joita ladotaan päällekkiiin niin paljon
kuin taustalle halutaan korkeutta. ylä-
ja alapuolelle laitetaan tukevat n. 50-
?0 mm vahvat puut, jotka ovat yhtä le-
veät kuin kuitulevynsuikaleet.

8-10 mm pilliraudasta katkaistaan
taustan korkeuden pituiset palat, joiden
molempiin päihin tehdään kierteet. Näi-
den rautojen avulla vedetään kuitulevyt
tiiviiksi pakaksi. Tämä asetetaan teli-
neelle siten, että keskusta on 130 cm:n
korkeudella maasta. Taulun kaltevuus
on 15 astetta.

Maiti Saloncn on lai(anul tällaiscn narurystccmin,
ionka erulla hiin roi yksin Iaiitaa irintccn lbusccn
ia siitä pois. Muutenhan se ei onniitu yksin.
Matilla on hyviä kokemuksia myös kokoon
taiteltayaslaan iousestaan, Koko komeus mahtuu
pienehköön laukkuun.

Jotta nuolet lähtisivät hyvin pois
taustasta sitä pahemmin rikkomatta,
kyllästetään kuitulevytausta vanhalla
koneöljyllä.

TAULUT
Taulujakin on erikokoisia. Suurin on
122 cm:n taulu, johon miehet ampuvat
90 ja 70 metriltä ja juniorit ja naiset
?0-60 metriltä. 80 cm:n tauluun ammu-
taan 50 ja 30 metriltä. Nämä molemmat
ovat ulkotauluja.

Sisällä ammutaan 25 metriltä 60 cm:nja 18 metriltä 40 cm:n tauluun.
Jousiammuntataulussa renkaat onjaettu viiteen värivyöhykkeeseen seu-

raavasti: renkaat l-2 valkoinen, 3-4
musta, 5-6 sininen, ?-8 punainen ja
9-10 keltainen.

Ulkoammunnassa kultakin matkalta
ammutaan 36 nuolta 3 tai 6 nuolen sar-joina. Sisällä ammutaan 30 nuolella B
nuolen sarjoina.

AMPUMA.ASU
Tärkein asuste on paita tai pusero. Hi-
hojen pitäisi oIIa mahdollisimman istu-
via, ettei haittaavia poimuja ole jänteen
tiellä. Jos jänne laukaistessa hiukankin
hipaisee hihaa tai paidan rintaa, saat-
taa nuolen suunta muuttua ja jänteen
Iyönti heiketä.

Seuraauassa nunlerossa Erkki Kanto-
nen kertoo jousiammunnan harjoitte-
lusta.

9

RtxnutotUs



GURAPUTS
syldduä ia
tauallinen
UKW samassa
koieessa

o 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
lisäå samojen elektrodien
käyttö kummassakin hoito-
muodossa
myös useimpien markkinoilla
olevien UKW-kojeiden elek-
trodit sopivat

Tapasin Elli Korvan ensi kerran Hei-
delbergin helteisissä paraolympialaisis-
sa elokuussa 1972. Olimme molemmat
turisteina jännäämässä, kuinka Suomen
selkäydinvammaisurheilijat pärjäävät
ensimmäisissä olympiakisoissa, joihin
suuremmalla joukolla osallistuttiin.
Asuimme hotelli Neckarissa Bismarck-
strassen varrella ja päivät vietimme
etupäässä kisa-areenalla.

Neckarin ala-aulassa jouduin kohta
alkuun juttusille Ellin kanssa. Siinä sel-
visi, että hän kotonaan Ikaalisissa am-
muskelee jousella, mutta ei ollut puhet-
takaan siitä, että hän aikoisi kilpailu-
kentille. Hän piti sitä vain mukavana
harrastuksena, joka oli tuonut elämään
uutta sisältöä.

Kuntoiluhenkiseksi totesin hänet koh-
ta ensi kättelyssä. Kerran jonnekin läh-
töä odotellessamme hän ehdotti yhteisiä
käsinkohontaharjoituksia pyörätuolin
aisojen varassa.

Elli on auto-onnettomuudessa vam-
mautunut kuten niin monet meistä. Tä-
mä tapahtui Lapin laajoilla laulumailla
1968. Ensimmäiset kuusi kuukautta hän

KORVAN ELLI
ON
TARKKA TYTTÖ

Vaikka tässä ei puhutakaan
Joensuun Ellistä, on nytkin
kysymyksessä sellainen Elli, että
oman laulunsa ansaitsisi. Se olisi
laulu jousiampuja-Ellistä.

vietti Lapin Keskussairaalassa Rovanie-
mellä. Täältä hän ajautui Invalidisää-
tiöön kuntoaan kohottamaan. Sitten oli-
kin edessä matka uusiin oloihin lkaali-
siin, jonne pankinjohtajamies oli kodin
tänä aikana siirtänyt. Uusi elämä pääsi
alkamaan uudessa ympäristössä. Koti-
rouvan moninaiset tehtävät jatkuivat
nyt pyörätuolista

Ellillä on miehensä lisäksi perheessä
pirteä Juhani-poika, joten töitä riitti.
Hän tottui vähitellen selviytymään koti-
askareista aina ruoanlaittoa myöten.
Vain suuremmissa siivouksissa tarvittiin
ulkopuolista apua. Varsinaisten kotitöi-
den lisäksi Elli vaatetti perheensä orra-
tekoisilla puseroilla, pipoilla, pullove-
reilla ja muilla vastaavilla. Kutomako-
neesta ja Ellin taitavista käsistä hyö-
tyivät perheen lisäksi monet sukulaiset
ja ystävät. Paitsi että tällainen harras-
tus on taloudellinen, se antaa myös mel-
koisesti liikuntaa. Hyvän kutomaurakan
jälkeen EIIi kertoo kylpevänsä hiessä.
Mutta onpahan täIlainen tyttö ainakin
Ieipänsä tienannut.

o

o

o

o

Lrää[äilififtroy
Vattuniemenkuja 1, 00210 Helsinki 21, Puh. (90)-673191
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Kupni lfultafatriinaa
keskötitaiten telee lryuää.

SOK-laatukahvit
tutkittuia-, maistuvia, takuutuoleita

SOK
OSUUSKAUPAT

sol«os

Eivät Ellin harrastukset suinkaan tä-
hän lopu. Kansalaisopistossa hän ko-
hentaa kielitaitoaan osallistumalla sään-
nöllisesti viikoittaisiin harjoituksiin
suorittaen sen lisäksi luonnollisesti koti-
tehtävät. Opiskelu tapahtuu kolmannes-
sa kerroksessa, mutta aina on apua löy-
tynyt portaiden kipuamiseen hissittö-
mässä talossa. Elli voi vuorostaan ilah-
duttaa auttajiaan vaikkapa värikkäällä
pipolla.

Jos tahdomme, voimme kaikki olla
toisillemme hyödyksi ja huviksi.

Tämän kuultuaan kuvittelisi helposti,
että tuossa on jo ohjelmaa aivan nokko
pyörätuolikotirouvalle, varsinkin kun
koti jää jonkin verran valtaväyliltä
syrjään. Mutta ei. Oltuaan 19?2 keväällä
Käpylän kuntouttamislaitoksessa Elli
tuli seuranneeksi jousiammuntaa. Sa-
malla hän alkoi aprikoida, mahtaisiko
tuo laji sopia hänellekin. Jo ensi kokei-
lut lupasivat hyvää ja kukapas muu
kuin Puputin Vexi oli avauspotkun an-
tajana Ellin tulevalle urheilu-uralle
jousiampujana. Hän kertoi alussa vä-
hän huvittuneena naureskelleensa Vexin
puheille, että "nyt vain kova harjoittelu
päälle, niin lähdetään tästä vielä kilpai-
luihin".

Heidelbergin kisoihin ei Elli vielä ol-
lut valmis osallistumaan, mutta jo seu-
raavana vuonna Wienin kansainvälisis-
sä kilpailuissa hän oli mukana selviy-
tyen hopealle miesten ja naisten yhtei-
sessä kilpailussa, jossa viimevuotinen
miesten maailmanmestari, Kaleniuksen
Arppa, sijoittui pronssille. Tämä oli kui-
tenkin vasta iloinen alkusoitto.

Viime kesänä Stoke Mandevillen ki-
soissa Elli selvitti monituntisessa taiste-
lussa itsensä ylivoimaiseksi maailman-
mestariksi. Tuollainen kilpailu vaatii lu-
jaa henkistä rakennetta, hyvää fyysistä
kuntoa ynnä kykyä unohtaa epäoleelli-
set pikkuseikat. Kysyessäni suorasukai-
sesti Elliltä, että "mitäs siinä tehdään,
jos kesken kilpailun täytyisi päästä
vaikka pissalle", Elli vastasi hereästi
naurahtaen: "Eipä siinä niitä askareita
ehdi tekemään, on varauduttava pitkään
istumiseen." Hyvä avustaja merkitsee
tietysti jousiammunnassa tavattoman
paljon ja Elli muistelee kiitollisena Ka-
rinia, joka kilpailun aikana oli kaikin-
puolisena apuna ja tukena. Siinä muu-
ten tunnustus, joka on helppo uskoa.

Tuo maailmanmestaruus on Ellin jou-
siampujauran tähän mennessä suurin
tähtihetki. Myöhemmin viime vuoden
syksyllä hän hakkasi ylivoimaisesti poh-

joismaiset kilpasiskonsa Solnassa ja sen
koommin ei ole ollutkaan tilaisuuksia
kokeilla kuntoaan. Varmaa kuitenkin
on, että Ellillä on edessään uusia tavoit-
teita, joihin hän valmistautuu lähes yk-
sinään pohjoishämäläisen maaseudun
hiljaisuudessa. Sanonnasta sattui tule-
maan turhan runollinen, mutta niin vain
on asia, että meillä on yksinään val-
mentautuvia vammaisurheilun valttiäs-
siä vähän siellä ja täällä. Helsinki ei
enää yksin hallitse markkinoita.

Todettakoon tässä yhteydessä, että El-
liä on kosiskeltu tamperelaisen jousise'r-
ran riveihin. Valitettavasti Tampereelle
on niin pitkä matka, ettei kotiaan hoi-
tava perheenäiti ehtisi riittävän usein
mukaan seuran harjoituksiin. Hyvänii
harjoittelumuotona hän pitää sisällä
ampumista noin 10 metrin etäisyydeltä.
Tässä yhteydessä totesimme, että olisi
mitä suositeltavinta, että pyörätuolijo'r-
siampujat liittyisivät paikallisiin seuroi-
hin. Tämä lähentäisi käveleviä ja pyö-
rätuoliurheilijoita toisiinsa.

Muita urheilulajeja EUi ei juuri ole
harrastanut kiekonheittoa lukrrun otta-
matta. Näin omilla silmilläni Ellin viime
kesänä Järvenpäässä paiskaavan val-
mentajan opastamana mrrutaman lu-
paavan kaaren ja kehottelin häntä jat-
kamaan. Hän epäili, tokko hänen olka-
päänsä kestäisi. Lisäksi hän totesi, että
jousiammunta ja kiekonheitto eivät oi-
kein sovi yhteen. Kiekonheitto vaatii
räjähdysmäistä voimaa, jousiamm'rn+a
taas rauhallista, kylmää keskittymistä.

"Mitäkö urheilu on minulle antanut",
pohdiskelee Elli. "Kaiketi samaa mitä
muillekin: iloa onnistumisesta, uusia ys-
täviä ja hyvän kunnon. Jousiammunta
on lisäksi laji, joka pitää ihmisen maan
päällä ja riittävän nöyränä. On kestet-
tävä pitkä kilpailu loppuun asti ereh-
tymättä välillä innostumaan h-.rvistä
laakeista. Yksikin huolimaton kuti voi
viedä mitalit muille markkinoille.

Elli toteaa lopuksi, ettei hän enää ole
katkera kohtalolleen. Ainoa harmi ovat
oikeastaan liikuntaesteet.

Näin tarinoi jousiampuja Elli Korva
Ikaalisista. Toivottavasti hänen taiton-
sa vain paranee ja tahtonsa terästyy.
Ehkäpä voimme seuraavissa olympialai-
sissa odotella jousiammunnassa vaikka
kirkkainta mitalia.

EIli ei itse lupaa mitään. Hän vain
yrittää.

Tässäpä tämä. Pitemmäksi aikaa "en
ruvennu Elliä rienoomaan".

Jouko-Tapio Harmao.La
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Nappia painamalla
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Jokaiseen hårioituskertaan kuuluu pelin Iisäksi palion puhetta oikean taktiikan ia tekniikan löytämis€ksi.
Tässä Mar(ti Kiiutren (pallo kainålossa) selittämässä paikkapuolusiuk en ideåa. Eiualalla polviinsa noiaavan
Lauri Hcrnekosken luolista näkyy, €ttei urheilutuolissa välttämättä taryitse olla edes laitoia, korkeasta selkä.
noiasta puhumattakaan.

HARJOITUSPAIKOISTA
ALUSSA PUUTETTA
Koripalloa pyörätuolissa istuen on har-
rastettu Suomessa viitisen vuotta, siitä
iähtien kun Käpylän Iluntouttamislaitos
sai uuden lisärakennuksen 1970. Laitok-
sen voimistelusalin pelikentäIlä ensim-
mäiset korit tehtiin. Laitoksen potilai-
den lisäksi niitä olivat heittelemässä
Helsingin seudun vammaiset, jotka tiis-
tai-iltaisin - kuten vielä nykyäänkin

- tulivat tavalliseen jumppailtaansa.
Pian kuitenkin havaittiin Käpylän sali

liian pieneksi ja sen korit liian mata-
liksi. Uusia harjoituspaikkoja etsittiin,
hyvää vain ei tahtonut löytyä. Muuta-
miin paikkoihin pyörätuolimiehiä ei
otettu sen vuoksi, kun lattiaan ja sei-
niin saattaa tulla naarmuja. Oli niin

n
*b

Koripalloilijat pelipaikkaa
ja -taitoa etsimässä
Koripallo on tullut jäädäkseen
pyörätuoliurheilijoirlen
Iajivalikoimaan.
Tällä hetkellä meillä on jo
toistakymmentä aktiivia, jotka
harjoittelevat säännöllisesti.
Onpa kä1ty ulkomaillakin:
IJnglannissa, Ranskassa ja
Ruotsissa.
Mitaleita MM- tai EM-kisoista
ei vielä ole herunut, mutta
ideoita ja innostusta sitä
enemmän.
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hienoja saleja, ei niitä voinut käyttää.
Pelattiin enemmän tai vähemmän

epämukavasti Invalidisäätiössä, Kontu-
lassa, Puotinharjussa, NMKY:n salissa
ja Kansojen hallissa, kunnes vuonna
1972 päästiin Järvenpään invalidien am-
mattioppilaitoksen uuteen ja moderniin
kuntotaloon. Siellä harjoitukset ovat oI-
leet lähes säännöllisesti kerran, joskus
kahdestikin viikossa. Toinen harjoitus-
kerta on nykyään Messuhallissa lauan-
taina klo 16.30-18.00, Järvenpäässä har-
joitellaan keskiviikkoisin klo 17.00-
19.00.

Järvenpään olosuhteet ovat ihanteel-
liset. Messuhallista puuttuvat toistaisek-
si meikäläisille sopivat sosiaalitiiat -ovat kuitenkin luvassa.

PELITAITOA ALKAA LÖYTYÄ
Omin päin pelatessakin saavutettiin tie-
tysti se tärkein: hiki tuli ja kunto nousi.
Mutta kun porukalla oli halu myös pe-
litaidon kohentamiseen, ruvettiin val-
mentajaa haeskelemaan. Liikunnan-
opettaja Kaj I(arlsson valmensi poikia
parisen vuotta, ja nyt tämän vuoden
alusta on pillin puhallus tullut Martti
Kitusen suusta. Hänkin on liikunnan-
opettaja, saa leipänsä SVUL:n koulutus-
ohjaajana.

- Yeikko Puputti soitteli koripallo-
liittoon valmentajapulasta ja Petteri
Petersen minua yllytti, Martti sanoo.

Jutellessamme Järvenpään harjoitus-
ten lomassa hän kertoo nähneensä pyö-
rätuolikoripalloa parisen vuotta sitten
Ruotsissa. Ihan outoon sakkiin Martti ei
siis päätään pistänyt.

- Suomessa on muutamia erittäin hy-
viä tyyppejä, joilla on koripallossa tar-
vittavia ominaisuuksia: nopeutta, rirrs-
kuutta ja taistelijan asenne. Kaikilla
on kova innostus asiaan, joten meillä on
hyvät kehitysmahdollisuudet, valmenta-
ja arvelee.

KOTIOLOISSAKIN VOI PELATA
Suppeahan koripalloilijoiden määrä vie-
lä on koko maata ajatellen:10-15
miestä riittää vain yhteen saliin. (Kir-
joittaja ei tosin tiedä, miten paljon pyö-
rätuolikoripalloa harrastetaan vam-
maisten oppilaitoksissa, toivottavasti
mahdollisimman paljon. Heittäkää kir-
jeellä kokemuksistanne, Iehden osoite
on takasivulla.)

Harrastajien vähäisyyteen vaikuttaa
myös se, että kunnon harjoittelu vaatii
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noin kymmentä pelimiestä. (Yhteen ko-
riin pelatessa 2*2 on riittävä määrä.)

Martti Kitunen on kuitenkin sitä
mieltä, että koripalloa voi treenata yk-
sin ja kotioloissakin. Miksikäs ei pyörä-
tuolin ja pallon käsittelyä sekä perus-
tekniikkaa, siis heittoja, syöttöjä, kulje-
tusta jne. voisi harrastaa kotinurkissa-
kin, varsinkin jos ulos voi laittaa korin.
Sen pitäisi olla 305 cm korkeudella, ko-
rikehän halkaisija on 45 cm.

KORIPALLO ON IIYVÄÄ
LIIKUNTAA
Koripallo sopii hyvin tervekätisille pyö-
rätuolinkäyttäjille. Myös istuinseutu
täytyy olla kunnossa, makuuhaavat ja
hiertymät vain pahenevat paljossa istu-
misessa ja hikoilussa.

Liikunnan yleisten vaikutusten lisäk-
si koripallo kehittää pyörätuolin käsit-
telytaitoa ja tasapainoa. Pelin tiimel-
lyksessä joutuu palloa tavoittelemaan
jos miltäkin suunnalta - välillä lattiaan

Tämä on tavanomaisin iå yarmin keino saada pallo
koriin. Alkuasenno'sa pallo on molemmissa

käsissä, mutta heiton loppuvaiheqsa vain toinen
käsi ohiaa palloa. Tässä Matti Sdosen näyte.

t

päri, poikittain tai pitkittäin, väIillä voi-
daan vaihtaa merkistä suuntaa tai teh-
dä muita temppuja.

2. perustekniikkaa (30 min.)
. - kuljetusta, syöttöjä. koriinheittoja
Jne.

3. taktiikkaa (30 min.)

- 3-4 -paikkapuolustusta ja h-"-ök-
käysharjoituksissa miesvartioinnin mur-
taminen ine.

4. peliä (30 min.)

- har.joitellaan sääntöjen rnukaisesti.
PERUSTEKNIIKASSA
ENITEN KEHITTÄMISTÄ
Valmentajan mielestii perustekniikassa
on meillä eniten parantamisen r.ar.aa.
Tampereellakin Nackaa r.astaan pelatcs_
sa tämii tuli heti pelin alkur-aiheessir
esiin. Kun p.r'öriituolin kiisittelr. ia pc-
rustekniikka hallitaan. on palion hcl_pompi kehittäri taktiikkaakin. Martti
Kitunen sanoo.

Nä1-ttää kuitenkin siltii. ettii kor.inal-
lon perusteet opitaan -- ainakin niitti
ollaan hvviiri vauhtia oppimassa. Ttir-
keint:i tiissli I'aihcessa licnce innostrrk-
sen siiilJ'minen ia halu parcrnpaan. Nlii_
tä ominaisuuksia niikvr- niin r.almenta-jalla kuin pelimichclliikin olc\.an riittri-
viisti.

Sivuttaisasennossa, usein kiireessä läheilä koria,
saat(åa ns. hook-heitto onnisaua parhaiten. Laie
heit(iiii ia yalmenlaia arvo telee.

kaatuenkin. KylIä siinä vartalolihakset
vahvistuvat. Käsiin tulee myös omat
tunnusmerkkinsä - kunnon ojankaiva-jan känsät. Koripalloilijan tuntee myös
siitä, että rystyset ovat auki ja iaasta-
ria on sormissa.

Korinteko tuo aina mielihyvää ja yh-
dessäolo virkistää. Siinä tämän palloilu-
lajin henkiset perusteet.
MITEN HARJOITELLAAN
JA PELATAAN
Koripalloa pelataan lähes normaalien
sääntöjen mukaan. Kun käveleväiset
saavat ottaa kaksi askelta, voivat pyö-
rätuolimiehet työntää tuoliaan kaksi
kertaa vastaavassa tilanteessa. Ns. kol-
men sekunnin sääntö korin tuntumassa
on pyörätuolipelissä viiden sekunnin
sääntö. Tässä oleellisimmat erot tervei-
den peliin.

Millainen on sitten tavanomainen
harjoituskerta? Martti Kitusen iunaile-
mana se on tällainen (suluissa kuhunkin
vaiheeseen käytetty aika):

1. pyörätuolin käsittelyä (15

- kelataan reipasta vauhtia
6'1330 Koskenkorva. puh. 9Al-S9 149

Pyörätuoleja
invalideille

Kiinteitå la kokoonpantavia mailera.
Myös yhdellä kädeflä ohlattavta.
Kuvass.a.uusimpla mallejamme pT 25,
Jossa jalkatuet sivulle kåännEttåvåija istuimen sivut irroitettavat.
lsot pyöråt 2{X.lt/z Nokian RlHl-A-
renkailla, jotka ovat helposfl puhdls-
tettavat.

Tuotteitamme myy lnstrumentarlum
O.y, lnvalidisåätiö, lnva, protoesisää-
tiön ja SPR:n proteesipaJat kautta
maan.
Esittelylehtisiå pyydettäesså.

T:mi ERKKOLA



KKA SUUTARINT]N
Seinäjoki

Sariassa entisi:i urheiliioila kurkis-
l€laan nlt §uutarisen Pekan aiatus-
maailmaan. Kirleessäiin Pekka kiit-
läii kunniasta ia kerioo oleransa 26-

!uotiar. naimnlon lctraplccgikko.
Puu kaadeltiin nirkrnn hiihtolenkil-
lii 31.12.1969 Imrtralla. C 6 ia 7,

hrI:i tctra siis. Oli raiai:iäkiirinii
noin ruoden. loppuaian raiakersanl-
tina. Urheilutuloksia on kuulemma

iulkisuudessa paisuteltu. "Olcn saa-

nul muutaman alpakkalusikan".
hiin riiiltäri. Koelti selrittt:i lli-
oppilaskirioituksista trinii kerä5nä.
Onnca. ios onnistui.

Ovatko aamut vailieita?
Eiviit. OIen åramuvirkktt.
Mikä sinulle juuri nyt on
tärkeää?
Keinotclla lripi ]'o-kir'.ioi-
tuksista.
Entä vuoden, parin piiästii?
Ellin vain piiivitn kelral-
laan.
§Iiten haluaisit elää kym-
menen vuoden kuluttua?
Terveenii.
Koetko vammautumisesi
rangaistuksena jostakin?
En.
Uskotko joutuneesi sovitta-
maan jotain vammautumi-
sellasi?
Tnntuu liian sadistisclta.
Miksi luulet joutuneesi pr-ö-
rätuoliin?
Pirun puu kaattri plirillcni.
Jossitte!etko tapahtumia
vähän ennen onnettomuut-
ta?
Kf'lIä. - on ikuvriri toistua
sama virhe.
Onko sinun helpompi seu-
rustella vammaisten kuin
terveiden kanssa?
Ei.
Mikä tekee sinut tällä het-
kellä katkeraksi?
En ole katkera.
Entä onnelliseksi?
Että ei ole pahemmin kii:'-
nyt.
Mitä teet m'eluiten?
Ulkoilen mahdoliisimman
paljon.
Vihaatko jotain ominaisuut-
ta lähimmäisissäsi?
Enpä nsko.
Mitä lähimmäisissäsi eniten
arvostat?
Vilpittömyyttä.
Kumman valitsisit?
a) tulen terveeksi ja mene-
tän nykyiset etuuteni
b) jatkan tämänhetkistä
olotilaani
Valitsen a:n.
Miksi valitsit näin?
Mikään ei korvaa ten'e1'ttä.
Entä jos tulisitkin terveelr-
si, mitä ensi töiksesi teklsit?
Entiset pahuudet o\:at ve-
ressä.

Mikä vammaisena olemiscs-
sa sinua eniten kiusaa?
Aikaiscmrnin sain kaikcn
"kantapliiin kautta '. n]'t cn
pr-stv siihcn.
OIetko sopeutunut vammai-
suuteesi?
En tiil'sin - chkii cn kos-
kaan.
llit:i teet kun ikiivl'styt?
Natrlan cntisillc tijppri:'ksil-
lcn i.
]Iitä luit viimeksi?
Kotrlr,rkir'.ioi a.
Onko asuntosi tyydyttivä?
On.
llitä epäkohtia elinympii-
ristössäsi on?
Jos tut'koitat otniuni. ci mi-
tiiiin. Ystlivicni l'tttonot olot
masentavat.
Onko sinulla tarpeel<si ra-
haa?
En halr.ra rakcntaa pilvilin-
noiu. minr.rlla on talpccksi.
]tliksi opiskelet?
Sc on vksi kcino itscns;i
trnohtamiscksi.
Mikä sosiaalinen epäkohta
Suomessa sinua eniten lir-
syttiiä?
Asr.rnto-olojen srrrrli taso-
cfo.
]tIiksi kannattaa eliiii-?
.Ios kannattilil. on sc tiihtiin
kiri oitettrr.
Mitä usl<onto sinulle mer-
kitsee?
Kaiken olevaisen pcl'ttstana
on iokin sttttt'i voima.
NIitä mieltä olet vammais-
urheilrrsta?
a) hyvää: Terve sielu ter-
veessii rr.rttmiissa.
b) huonoa: Tuntuu. ettii
"edrrstusr-rrheilu" on liiaksi
Etelä-Stromi -keskeistä.
lliten hoitlat kuntoasi?
Kuntopl'örli talvella. pr'örii-
tuoli kesäliä. sauvahl'ppel1'
kumpaisenakin.

LUOKITTELUKORTTI
jokaiselle kilpailijalle
Suomen Invalidien Urheiluliitto
nimesi viime vuoden syksyllä
toimikunnan, jonka tehtävänä on
urheilevien selkäydinvammaisten ia
muiden tuki- ja liikuntaelin-
vammaisten luokittelu vamman
mukaisiin kilpailuluokkiin.

Toimikunnan puheenjohtajana ja
lääkärijäsenenä on lääket.lis.
Hannu Alaranta Laukaasta.
Muina jäseninä ovat lääk.voim.
Karin Sil I ander Käpylän
Kuntouttamislaitoksesta ja
sosionomi Pentti Rytkönen
Espoosta.

Seuraavassa Hannu Alaranta
kertoo kokemuksistaan luokittelu-
työssä.

suoM! - FTNLAND 
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Vammaisurheilu antaa siitä kiinnostu-
neelle erittäin monenlaisia tehtäviä, mi-
käli olisi mahdollisuuksia kaikkiin osal-
Iistua: valmennus. ravinto. ensiapu, luo-
kittelu, apuvälineet, kilpailusäännöt 1'm.
Olen harrastusluontoisesti luvannut olla
mukana lähinnä avustamassa vammais-
urheilun Iuokittelussa. K1'seinen tehtävä
on hyvin laaja eikä sen sisältämiin :'k-
sitf iskohtiin näytä pääsev:in kovin hel-
posti. Kaiken aikaa toki oppii lisäii. Itse
tulin vedet_"-ksi ja samalla innostunecksi
vammaisurheilusta syksl'llä -73 Veikko
Puputin houkuttelemana. Mielelläni ha-
luaisin olla enemmrinkin mukana sekii
luokittelu- että muissakin vammaisur-
heilun tehtävissä. mutta ainakaan tällii
hetkellä tervey'skeskuslääkärin tehtlivli-
ni ei suo siihen aikaa.

LEIKKIMIELTÄ
TARVITAAN LUOKITUKSESSAKIN

Luokittelun ihanteellisena päiimriririi-
nä olisi. jos mahdollisimman monelle
vammautuneelle löytyisi f1'ysiseltii s,.ro-
rituskl'v1'ltään 1ähes tasavertaisia kil-
pailijoita. Tämä on todella vaikeata. sil-
I:i kahta samanlaista vammaista tusl<in

_>
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löytyy. Ei ole kuitenkaan mielekiistä
muodostaa niin monta luokkaa kuin kil-
pailijoita.

Suomessa vammaisurheilun luokittelu
on ottanut huomioon kuitenkin melko
monipuolisesti eri tuki- ja liikuntaelin-
vammaisia. Jos leikkimieltä riittää ku-
ten liikunnassa pitäisi aina olla, lö_,-tyr-
miltei kaikille tuki- ja liikuntaelinvam-
maisille "oma" Iaji ja luokka. Selvissii
tuki- ja liikuntaelinten toimintavajauk-
sissa (esim. selkäydinvammaisilla) luo-
kittelu pääpiirteissään on verrattain
helppoa lyhyenkin pereht5rmisen jiil-
keen. Rajatapauksiakin on ja todella
hankalia sellaisia. Nämä saattavat viedä
liikunnan leikkimielen pois silloin. kun
sitä leikkimieltä eniten tarvittaisiin.

Eräinä pääperiaatteina pitäisin:

- liikunnalliselta toimintakyvyltään sa-
manvertaiset kilpailijat samaan luok-
kaan riippumatta ensisijaisesti heidän
vammastaan (esim. poliovammainen ja
tapaturmainen selkäydinvammainen
saattavat kuulua samaan luokkaan)

- aivan rajatapauksissa kilpailija luoki-
tellaan vähemmän vammautuneiden pa-
riin (näin säästetään todella vaikeasti
vammautuneillekin mahdollisuus pärjä-
tä omassa luokassaan).

LUOKITTELUKORTTI NYT VALMIS
Ensimmäiseksi tavoitteeksemme ase-

timme suunnitella valmiiksi nk. luokit-
telukortti. Tällä hetkellä tuo kortti onjo valmis ja ensimmäiset kappaleet kir-joitettu. Loppusysäyksenä kortin val-
mistumiselle oli Oslossa marraskrtussa
-74 pidetty vammaisurheilun pohjois-
mainen kokous, jossa päätettiin, että ul-
komailla kilpailevalla täytyy olla koti-
maastaan luokittelukortti.

Suomen vammaisurheilun yhtenäistä-
miseksi kansainvälisillä kilpakentillä
haluttiin kortista tehdä myös sotainvali-
deille ja sokeille käyttökelpoinen. Kor-
tista ilmenee henkilötietojen lisäksi suo-
malainen vammaisurheiluliitto, vamma.
liikuntalaji ja luokka sekä tarvittaessa
kyseiselle kilpailijalle jokin muu tärkeä
asia kuten esim. sokeritauti tai säännöl-
lisesti tarvittava lääkitys. Liikuntalajin
mukainen luokka on merkitty lyh-esti
kirjain- tai numerotunnuksin määrätyn
luokittelujärjestelmän mukaisesti (esim.
vaikein kaularankavammainen) ISMG
(International Stoke Mandeville Games)
luokittelujärjestelmässä la pelaa pöytä-
tennistä SF (Suomi Finland) ja NHI
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(Nordisk Handikapp Idrott) luokittelu-järjestelmissä luokassa IV 1=p;. y6-
destä henkilöstä tehdään aina kaksi sa-
manlaista korttia: toinen kilpailijalle ja
toinen liiton kortistoon.

LUOKITTELU MAHDOLLISTA
KILPAILUPAIKALLAKIN
Koska yhden kilpailijan perusteelli-
nen tutkiminen ja luokittelu saattaa ra-
jatapauksessa viedä jopa 1/2 tuntiakin
on Iuokittelutoimikunta asettanut tämän
vuotiseksi tavoitteekseen luokitella en-
sisijaisesti kaikki ulkomaille lähtevät
liiton kilpailijat. Tämän lisäksi luokitte-
lutoimikunta pyrkii olemaan läsnä SM-
tasoisissa kilpailuissa ja tarjoamaan
apuaan kilpailun järjestäjille luokittelu-
kysymyksissä. Toistaiseksi ei ole siis
mahdollista kaikille kyseistä korttia
tehdä. Selvät tapauksethan eivät kortil-
la tällä hetkellä mitään teekään koti-
maisissa kilpailuissa. Seuraavien vuo-
sien tavoitteista ei tässä vaiheessa us-
kalla sanoa vielä mitään varmaa. Mah-
dollisesti muutaman vuoden kuluessa
sitä on jo tehty niin paljon, että jokai-
selta SM-tasoiseen kilpailuun osallistu-

valta vaaditaan luokittelukortti tai se
tehdään ennen kyseistä kilpailua nk.
luokituksen tarkistustilaisuudessa.

Luokittelutoimikunnan puolesta toi-
von rakentavaa yhteistyötä kanssanne
tuossa verrattain vaikeassa luokittelu-
asiassa. Liikunta olkoon edelleenkin
iloinen asia luokittelun ajoittaisesta va-
kavuudesta huolimatta.

Hannu Alaranta
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Näin me
edustamme
Triltri niivttiiii Suomi-poika v:rstedes
kansainviilisissii mitteliiissii. Puku on si-
nivalkoinen. ja isiinmaallisin tuntein
sitii painonnostaiana tunnettu Kf.östi
Kari csittclee.

22
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Hestori ?mtsr,+r{
RESTON'KELLUNTATYYNY. rsaa criiläin achokkas.
ti kchonpeinonjr elcnt[ ulokkcisiin kohdisluvo psinclt&

Nomsdi alusla ngstoN o

RESTON "KELLUNTATYYNYN" erinomainen kyky ta-
sata painonjakautumista (2-3 kertaa tehokkaampi kuin
muilla tunnetuilla aineilla) perustuu uudentyyppisen hyyte-
lön rakenteeseen - solukennon halkaisija on noin l/400O
mm. Tämä solurakennetyyppi takaa maksimi painonjakau,
tumisen kaikille kehonosille, jotka ovat kosketuksessa tyy,
nyyn. Tyyny mahdollistaa myös täysin esieettömän veren,
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 saaravana
kelluntatyynyn vaihtomuovikclmu, jonka potilas itse voi
asettaa rikkoutuneen sijaan. Tuotenumero on 1568.

suomEN 3m oY

KÄYT'[ö PYöRÄTUoLrssA
Aseta kantoalusta tyynyn alle. Katso ettei tyyny roi-
ku.istuimen reunojen yli. Käännä tyyny noin';oka
ne/jäs päivä. Hihnaruolisså suositellaan tyynyn alle
l2-18 mm paksua vaahtomuovilevyä.

myynti:

APUVÄLI N EK ESKUS

INIZI fl;llHr",umh:

KLUUVIKATU 8, HELSINKI. PUH, 6285O3
TUOMIOKIRKONK, 34. TAMPERE, PUH, 23I47

Kultaharkosta edull isesti

konrt, kel lot, lahjaesineet.

Runsaat valikoimat laafu luokan tavaraa.

Kaikista tuotteista 35% alennus.
Alpha, llmo, ZUrich-Special ja \Ahtex

sveitsiläisten takuukellojen maahantuoja.

dGmr',art<t<o

Sokea
Blind

Heikkonäköinen
Svagsynt

Huom.
Obs.

Luokiteltu
Klassificerad

U,S

r
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Miten
Peurunkaan
pääsee

I(untoutumaan hakeudutaan kahdella
r.ri tavalla:

Sotavamman ollessa kyseessä lääkärin
liihete on toimitettava suoraan Tapa-
t.urmavirastoon, os. Tapaturmavirasto,
Sotainvalidiosasto, Pitkänsillanratrta 3,
00530 Helsinki 53.

Liikenne tai työtapaturman ollessa
l<yseessä lähete on toimitettava Vakuu-
Lusalan Kuntouttamiskeskukseen, os.
I'ohjoinen Rautatiekatu 23 B, 00100
llelsinki 10.

Lähetteen voi toimittaa myös suö-
lran asiaa hoitavaan vakuutuslaitok-
soCn.

Muun vamman tai sairauden ollessa
kyseessä toimitetaan lähete joko paik-
l<:rkunnan sairausvakuutustoimistoon,
kansaneläkelaitoksen piiritoimistoon,
1vöpaikkakassaan tai sosiaalitoimistoon.
l,rihete hankitaan joko terveyskeskuk-
r;r'n tai sairaalan lääkäriltä.

Muun kuntoutuksen tarpeessa olevan
,rn varauduttava maksamaan itse kun-
loutumisensa, jolloin laitos perii palve-
lrrksistaan käyvän taksan mukaisen hin-
n;rn. Hoitojen ollessa lääkärin määrää-
rniä sairausvakuutus suorittaa niistä
, rsan takaisin.

Lakisääteiseen kuntoutukseen oikeu-
t.e.tut saavat kuntoutuksen osaksi tai
kokonaan ilmaisena.

*r(
l(untoutuminen alkaa perusteellisella
r;r,lvityksellä yksilön senhetkisestä ter-
vt'ydentilasta ja fyysisestä kunnosta.
riclvltyksen jälkeen jokaiselle luodaan
kvkyään ja kuntoaan vastaava kun-
Ior rtumisohjelma.

Kuntoutus ei kuitenkaan rajoitu fyy-
:,iscen osa-alueeseen. Joka päivä on
,rlrjclmassa luentoja erilaisista terveyt-
l;i, liikkumista, ravitsemusta tai muis-
l;r yksilöä kiinnostavista asioista. Tä-
nrii tietopaketti antaa pohjaa sille käy-
l:rnnöIIe, jota laitoksessa opetetaan ja
lr)lron yksilö pyritään totuttamaan.
Nlviis vapaa-aikana on ohjelmaa vapaa-
.rrl<rrohjaajan johdolla. Tähän osallistu-
rrrirren on tietysti harkittava kunkin yk-
.rl,in voimien mukaan.

Kelluntatyyny
makuuhaavojen
ehkäisijänä
Makuuhaavojen syntymioen potilaan kuntouttami-
sessa on vältettävissä käyttämällä muun hoidon
ohessa sopivia painetta alentavia laitteita, Kellunta-
tyyny on tärkein keino makuuhaavojen ennaltaeh-
käisyssä, koska sen avulla saadaan ihanteellinen
painon jakautuminen luu-ulokkeen kohdalle sekä
vuode- että istumapotilailla.

Makuuhaava syntyy pääasiassa luu-ulokkeen koh-
dalle, Sen ensimmäisenä oireena saattaa olla vain lie-
vä punoitus, mutta se kehittyy nopeasti täydellisek-
si ihon irtoamiseksi laaieten myöhemmin ihonalai-
siin kudoksiin ja lopulta Iihakseen ja luuhun. Tär-
kein syy makuuhaavojen syntyyn on pitkään jatkuva
paine kudoksissa ja Iihaksissa, jotka sijaitsevat luu-
ulokkeen alla. Tämä paine aiheuttaa korkean pai-
neen, joka heikentää aineenvaihduntaa. Äärimmäi-
sessä tapauksessa tästä seuraa solukuolema. Kun
hiusverisuonten verenki€rto estyy kudospaineesta
johtuen, uusia soluja ei muodostu ja makuuhaava
pääsee syntymään.

75 /p makuuhaavoista esiintyy ristiselän tai luu-
ulokkeiden kohdalla.

Uintioppeja
SIU:n johtokunta ja muutåmat vammaisuimarit seu.
rasivat silmä tarkkana Miinchenin olympiakisojcn
aikaan tehtyä uintifilmiä. Tilaisuus oli Voudintiellä
helmikuussa. Oli mukava nähdä, mitcn Mark Spitz
kauhoi kroolia. Roland Matthes mcni rinulia tai
Shane Could selkää. Filmissä kuultiin myös valmen-
tajicn neuvoja, joista ehkä joitain vammaisetkin sai-
vat onkeensa.

Samassa tilaisuudessa myös keskust€ltiin ja todet-
tiin vammaisurheilun potevan §uomessa verenvähyyt-
tä: nuoria puuttuu. Voisivatkohan vammaisten omat
oppilaitokset auttaa? - Kuvassa etualalla opetus-
neuvos Vilho Hänninen, järjestösihteri Pertti Pousi
ja uimarimies Lasse Eva.

*

*

*

*

Kuntoudu kesäisissä olosuhteissa ympäri vuoden

Kuntoutumiskeskris^ Peuiungan
2-4 viikon mittaisilla kuntoutumiskursseilla

Kuntoutumisohielma sisältää mm.
O lääkärintarkastuksen
O kuntotestauksen
O fysikaaliset hoidot
O lääkintävoimistelun
O liikuntaohjelman, jossa

- uintia 100 jokiradalla

- palloilua

- yleisurheilua

- voimailua
O kunto-ohjelman

Mahdollisuus lisäksi kuumiin hiekkakylpyihin ja aurin_
gonottoon solariumissa sekä hierontaan.
Käytössä täydellinen fysikaalinen hoito-osasto, halkaisi-
jaltaan 70 m:n liikuntakupoli sekä ympäröivässä maas_
tossa olevat lenkkipolut.
Paikkavaraukset ja tiedustelut puh. g4l-41l l l /kuntou-
tumislaitos, osoite 41350 Laukaä as.
Pyörätlolinkäyttäjille soveltuvia kursseja lokakuun lo_
pusta -74lähtien.

Kuntoutumiskeskus Peurunka
LAUKAA
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:!laaninlrini 17. -1. pu(rlen piiiriin iiilkeen saapui
presidenlli ( rho Kekkonen rihkimiiiin Peurungnn
kunt()ulumi\kcrkuk\en triiskentelemi:in suoma-
lairten ruunriilliren ia henkiren terrelden hvriiksi.

Hyr'ää se kaksiviikkoinen teki.
Sai ruumiin ja sielun virkistystä.
Vuosihuollostakin kurssi kävi:

- tutkittiin pumppu ja nesteet

- annettiin valo- ja lämpö-
hoitoa

- hierottiin, jumpattiin,
luennoitiin.

Patisteltiin myös omatoimiseen
liikkumiseen, joten omapa on vika
jos ei kuntoon tullut.

"Sirkus Rulascksi" {ilmei\esti tekiiänoikeuksien
peru\teclla) rislillr nonipuolinen uimahalli

tari(raa 200 m:n jokirrdalla mahdollisuuden ioko
mriit:i- tai r a la\ irlran uimisee n. Mliitär irta

lichritli enemmrin nruilakin kuin pre\ident(i:i.

16 PAIKKAA MEIKÄLÄISILLE
Peurungan kuntoutumiskeskus Lau-
kaassa on nyt sisätilojen ja -varustelun
osalta valmis ja täysitehoinen. Voi vain
todeta, että laitos sopii erittäin hyvin
pyörätuoliväelle. Liikuntaesteitä tai
muita toimintaa rajoittavia tekijöitä ei
ole. Vain asunnoissa olisi hyvä tehdä
muutama parannus. Parapleegikko ja
hyvä tetra selviytyy kaikessa yksin.

Laitoksen 318 paikasta 16 on varattu
pyörätuoliväelle. Ne ovat kahdessa so-
Iussa, joissa kummassakin on neljä
kahden hengen huonetta sekä yhteiset
WC- ja kylpytilat.

TERVEISIA
.:pEURUNGASTA

. $.', ritrli

KAIKENLAISTA
PYöRÄTUOLILIIKUNTAA
Peurunka on mahdollisimman täydelli-
nen kuntoutusmislaitos, jonka erikoi-
suutena on UKK-kupoliksi ristitty val-
taisa liikuntahalli. Pyörätuoliväenkin
kannalta se on ihanteellinen tarjoamalla
mahdollisuuden uintiin, palloiluun, voi-
mailuun, kenttälajeihin, jousiammun-
taan jne.

VUOSIHUOLTOA
Omatoimisten liikuntamahdollisuuksien
Iisäksi Peurunka tarjoaa monipuoliset

UKK-kupolissr oD tilr {0(X) n!' 55 300 Tr.
Korkcutti kupolin keskellä on 24 Dctriä. Nåiissd
mitoissr löyayy liikutrtar[ tihc: §ciYäshyppyy!'
kiekkootr, ikuutran !e tormr Kinnuscn & kump-
paDi€[ keihäätrhcitloonkin. Kupolin rcunrmie-
i.i.nea 200 m:tr rltt, iolh nm. Coopcrin t.sti
pyörätuolill. iiclarn' - Kuvessr prcidcntli
iickkoncn vihkiäisylcisöD cdessä. Picncs ä kuv.ssr
oikerlta laitokse[ kuDtoutusiohiris Vcikko Pupulti.
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fysikaaliset hoidot, kuntotestaukset ja
lääkäripalvelut. Kun tähän lisätään
vielä terveelliseen elämäntapaan liitty-
vät luennot, voidaankin puhua huolta-
mosta, jonka toiminnassa koko ihminen
on otettu huomioon.

Olisikin toivottavaa, että mahdolli-
simman monet, varsinkin syrjäseuduil-
la eIävät vaikeavammaiset, voisivat
päästä vuosihuoltoon säännöllisesti esi-
merkiksi kerran vuodessa. Pyörätuoli-
väenkin ennalta ehkäisevälle kuntou-
tukselle löytynee riittävästi perusteita
sekä fyysiseltä että henkiseltä kannalta
katsoen.

Saako työssä oleva vaikeavammainen
kuntokurssiajan tavallisena sairauslo-
mana vai ei, johtuu yksin työpaikkalää-
käristä. Sairausvakuutuslaki ei sinänsä
tunne tätä mahdollisuutta, mutta esim.
paraplegiasta jotain tietävät lääkärit

Mriracri RauDo Seuro on Pcurun3el ioLlevr
liihuaneropclleia ie velhe aultu mo[.1t. Dyöri-
tuolikevcrillc. Tiissä hiir on lucnloimrssr tiikuuurl
Yrikutuksiiar ycrcolicraoon.

KJntokurcseille pelaiaan koripatlon li.äksi myös
pingistä. Kuvsssr Lauri Hernekoski ia Kari Lågas
pelaamassa, kslsombossa Pekka Hätinen, Kari -
Kärkkäiren ie Matti Launonen.

Uimaan meno onnisluu hyvin Peurungassa, sillä
altaan r€una on noin 50 cm:n korkeudella

lalliaslr. Luiskaa ei Kaniosen Eki tarvitse, mutta
lyytry yälilaskua vartcn on tärkeä (oik. ylh.)

Kurasi! rlussa ie lopus.e on ku[lotcstrus, iota
liih.op. Keri lko[cr otr iuuri lckcmässä

modcrncille l.trtrttoEill. koicilleeu. Kuntoiliirt
luokitclhu $acikkoor l-5 (oik.rlh.)

Tauallisen
hWä pankki

iQa
POSTIPANKKI

luultavasti ymmärtävät säännöllisen
tutkimuksen ja kuntoutuksen merkityk-
sen. Joissakin tapauksissa Peurungan
Iääkäri on joutunut kirjoittamaan to-
distuksen työkyvyttömyydestä kuntou-
tumisaikana, ellei työpaikkalääkäri ole
sitä tehnyt.
OHJELMA
Tähän mennessä Peurungan kuntoutu-
miskeskuksessa on käynyt muutamia
kymmeniä selkäydinvammaisia. Kurssin
ohjelma on suurin piirtein seuraava:

l. ja 2. päivä: tulojärjestelyt, haastat-
telut, lab.tutkimukset, lääkärintarkas-
tus, kuntotestaukset (hapenottokyky,
Cooperin testi, voimatesti).

Päivittäinen o$elma 2-4 viikon ai-
kana:

- voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja
tarkkuutta kehittäviä harjoituksia

- luentoja aiheista liikunta ja veren-
kierto, henkilökohtainen terveydenhoito,
selkä ja työtavat, ruokailutottumukset,
sosiaalihuolto ja selkäydinvammaisten
erityiskysymykset.

Viimeinen päivä: kuntotestaukset ja
lähtöselvitys.

Kaikkiin päiviin tietysti mahtuu myös
ruokailua, lepoa ja vapaa-ajan viettoa.
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Ota täysi hyöty
Yhdyspankin mlueluista

Käytätkö pankkia airia vain sillä samalla
vanhalla tavalla? Mahdollisuuksia on toki
paljon enemmän.

Esimerkiksi: Voit jättää kaikki toistuvat
maksusi Yhdyspankin hoidettaviksi. Tar-
vitset vain käyttötilin ja maksupalveluso-
plmuksen.

Käy meillä niin kerromme, miten juuri sinä
eniten hyödyt Yhdyspankin palveluista.

YHDYSPANKKI @

Vcikko Krllio-Kokko tykkää pcnkkipunrcnukseste.
Peinoia nouse kotioloissr ie SM-kisoissrkin 90 kg

ncni kcvycsti. le lisää on luvesse.

Ilelmikuussa 1972 vammautui
kauhajokelainen kaivosporari
Veikko Kallio-Kokko
Vihannin kaivostyömaalla.
Lantionikama L1 murtui, rinta-
kehä painui sisään ja sydänkin
pysähtyi, kun Veikko jäi kovaan
puristukseen kivien alle. Siitä
mies kuitenkin virkosi, vaikka
olikin pari kuukautta hengitys-
koneessa. §airaalassa piti olla
seitsemän kuukautta, ennen kuin
Käpylään piiäsi. Sitä vaihetta
kesti viisi kuukautta, sen verran
että mies voitiin kotiin lähettää.

Ja nyt Veikko-Kokon (40)
kunto-ohielma. Kirje Kauhajoelta
kuuluu näin:

Veikko
Kallio-Kokko
KAUHAJOKI

"Käpylästä palattuani aloitin henki-
lökohtaisen ja omavalintaisen kuntour-
heilun. Parhain kuntoutusmuoto on pyö-
rätuolilla ajo raittiissa ulkoilmassa. Sää-
olosuhteista riippuen liikun kaksi ker-
taa päivässä, yhteensä noin 5 kilomet-
riä.

Säännölliseen kunto-ohjelmaani kuu-
Iuu myös kotona olevien paino;en nos-
telu 2-3 kertaa viikossa. Punttiohjel-
man olen laatinut itse.

Paikkakunnalla on myös uimahalli,
jossa olen käynyt säännöIlisesti. Pidän
uintia erittäin tärkeänä.

Lisäksi kävelen kolme kertaa viikossa
tukisidoksilla.

Tulevaisuudessa tulee ohjelmaani
kuulumaan myös jousiammunta. Ke-
väällä osallistuin Kisakeskuksessa jär-
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Ystciaällisesti

IffiII5AI.I.IS.O§AKT.IANKKI ffi
Dankki, ionka taloudelliset tiedot ouat
- 
kciy tettiuis s änn e o m a ks i byödy ks enn e,

jestetylle kurssille. Tarkoituksenani on
tuoda jousiammunta uutena urheilu-
muotona Kauhajoelle vielä kuluvan ke-
sän aikana.

Asun vaimoni ja kahden tyttäremme
kanssa äskettäin Kauhajoen Filppulan
kylään valmistuneessa omakotitalos-
samme.

Lopuksi sanoisin erään tärkeän neu-
von meille kaikille. Kuntomme salaisuus
on ratkaisevasti kiinni meistä itsestäm-

me. Emme saa jäädä masennustilaan ja
unohtaa kuntoilua. Meidän tulee kai-
kin tavoin pyrkiä säilyttämään hyvä
yleiskunto ja pystyä pilvisinäkin päivi-
nä käyttämään osa ajasta itsemme ja
kuntomme hyväksi."

Omrkoaiarlo'§r kun esuu, niir ci olc hisscistä cikii
portrisl. hermie. Vcikko rrkcnlulli lrlons.

Keubeioca l'ilDpuleeo.

menäonlomf,snaaerilifiiffi
Iräsityl«rtiä

4metriä md(ffiaflaa5:te.
Aito $paikkalnen uusi Ford Escort todistaa hyt,
taloudel I isuudesta ki i nn i pitäminen pakota letään

tinkimän mukavuudesta eikä mistäån.
Tule näkemän, kuulemaan ja koeajamaan.

,Gihr-rMh,%å
Viipurintie 14 - Puhelin 24271

Hämeenlinna



AMMATTITAITOA JA
TURVALLISUUTTA

Kuvan aiohallintalaite on Pro-
teesisäätiön ammattimiesten
valmistama. Autossa on auto-
maatlivaihteisto, joten vain
kaksi toimintaa, iarru ia kaa-
su on asennettu samaan vi-
puun kädellä hallittavaksi.
Myös kolmitoimisissa laitteis-
sa kytkin, jarru ia kaasu,
kaikki toiminnat hoidetaan
yhdestä ja samasta vivusta.

O Proteesisäätiöllä on yli 20
vuoden kokemus ajohallinta-
laitteiden suunnittelemisesta,
rakentamisesta ja asentami-
sesta, niinpä valtaosa maam-

PROT

me invalidiautoilijoiden aJo-
hallintalaitteista on ammatti-
miestemme käsialaa.

O Proteesisäätiö valmistaa
ja korjaa kaikkia invalidien
tarvitsemia apuneuvoja, ku-
ten proteeseja, tukisidoksia
ja -liivejä, ortopedisia jalki-
neita, tukipohjia, sauvoja,
pyörätuoleja jne.

O Opastamme asiakkaitam-
me erilaisten avustusten ha-
kemismenettelyssä ja lasku-
tamme asiakasta vasta mak
suasian ratKettua.

EESISÄATIö
Tenholantie 12, 00280 HELSINKI 28
Puhelin 90-418 500

l(oegF
turyqllihen

5qqb.
Matkustajat istuvat Saabissa vahvojen teräspalkkien
suojaamina. Auton korion paksua peltiä, etu- ja takaosa
ovat tarvittaessa myöten antavia ja lisäksi Saabin
tu rvallisuutta lisäävät joustopuskurit edessä ja takana.
Teräsprof iilein vahvistetut tuulilasin pilarit, rullaturvavyöt
edessä ja takana ja puolen sataa muuta ajoturvallisuuteen
liittyvää kohtaa. Tämä on sitä Saabin turvallisuusajattelua.

Ota yhteys. Sovitaan koeajosta ja varataan
riittävästi aikaa.

Saabit mYY

SCAN.AIITCD
piiriedustajineen



lnvalidiautojen hallintalaitteet
asentaa ja huoltaa

HIENOMEKAANINEN KONEPAJA

T.A. RITVANEN

* OSKELANTIE 1 B 12
OO32O HELSINKI 32

Puh. 90-57 58 07 (kotiin)*

HUOM.
Tilaukset voidaan myös sanella puhelimeen kytkettyyn
automaattiseen puhellnvastaalaan.

ASENNUKSET. KLAUKKALA, TOIVOLA' puh. 90-53 49 41

TTLAUKSET: INSINööRtrolMtsro MAVTA
KANNELTIE 6 C 31
OO42O HELSINK 42

Härnä! koriprllorcmni csittlytyy. Vrrcmm.ttr Chrr Frgcrloln, Erkki K[tolcn, Slno Nrnnilci. Rrull
Hcl€r, velmcn(rir Mrrati Kitunetr rcisomrssr, Lerri Hcrackoski, Tri3to Krin[, Reincr \Yickströn, Krri Ll-
gas ie Krlcvi Peeianer. Pcntti Holrppr or ioukkren krtr.rvir yoimirr mutir Lätr Gi pöästyt Tsnpcrccn kir
soihin. Pohioisnrisissr 9 ioukltuccn kilpeilnisse ilmä iorkkuc trli 53nn.k3i. Kcriilll or trrkoituc kiydä Wie
ni sä.

Palloilu- ja voimailupäivät:

Pekka Hätinen urakoi Tampereella
Tämänvuolisct pelloilu- ie voimeilupäiväl pidcttiir
Trmpcrcclle Keukeiäncn vrpee-rikrlelorse. Tempc-
ren invrlidit olivrt isätrainii ia lricior olivri istumr
lcntopello, pöytätcntris. koriprllo ie pcnkkipurncr-
rus. Koripello-oatclu p€lrttiitr pyörätuolissr isluc!,
ioukkucire oliyra Suomcn Dmioukkuc ie Nrcken
seuraioukkuc.

Seuraavaan olemme poimineet niiden lajien tulok-
set, ioissa selkäydinvammaisia pyörätuoliurheilijoita
oli mukana. Pöytätenniksessä retrapoiat osallistuivat
useaan sarjaan ja menestyivJt kaikissa erinomaisesti.
(Missähän parojen pingismiehet piilcksivät?) Pekka
Hätinen voitti kaksi sarjaa ja Matti Launo.
n e n yhden. Tämä saattaa enteillä poikien hyväri
menestystä Stoke Mandevillessa tänä vuonna. Puo-
lustettavanahan on viimevuotinen joukkuepelin (ne-
linpelin) kultamitali.

Penkkipunnerruksessa tuli kovia tuloksia, tosin
selkäydinvammaiset eivit tällä kcrtaa Suomen en-
nätyksiä tehnet. Aimo Sohlman yritti 190 kg,
mutta epäonnistui. Tänä yuonna hän on kuitenkin
parantanut lukemat 185 kiloon. Sar.jassa 82,5 kg
Pauli Hakaniemi nosti erittäin hyvin 122,5 kg,
johon myös Kyösti K a r i pääsi 75 kg:n sarjassa.

Koripallossa suomalaiset hätäilivät suotta pelin en-
simmäisellä jaksolla. Pelikokemuksen puutteesta se
vain johtuu, sillä toisella puoliskolla pojat pystyivät
tasaveroisempaarr vastukseen nackalaisia vastaan.
Kuta enemmän kunnon matseja vain olisi, sitä var-
memmaksi taito tulisi. Numerot 40-25 ovat melko
siedettävät.

Tuloksie:
PÖYTÄTENNIS
B-serir: l) P. Hätinen, 2) M. Launonen, 3) A. Ty-
ni, 4) T. Collin.
C-serie: l) P. Hätinen, 2) M. Launonen, 3) H.

Ruotsin BcnSt tohensson ia mcidän Kalcvi
Paeianen pdlor trvoitlcmassa. Etudrll. Taisto
Krinu, yksi Suomen ioukkueetr vruhtipel.siistr,



Jomanainen, 4) C. Johansson Nacka, 5) T. Nar!
ncn, 6) A. Dahlbcrg Nacka, 7) T. Arponen.
D-serie: l) M. Launonen, 2) P. Hätincn, 3) T. Na.
rinen, 4) P. Paalanko.
Nrisct: l) A. Vchniä, 2) M. Kantancn, 3) S. Ijäs,,{) K. Rönkkönen, 5) M. Ojanpcrä.

PENKKIPUNNERRUS
56 kg; 1) Tåpio Turkki Hki 105 kg (SE), 2) Veikko
Väänäncn Hki 100 kg, 3) Topi Collin Valkcakoski
82,5 kg.
60 kg: l) Raimo Aalto Hki 105 ks (SE), 2) Scppo
Pihnala Tre 97,5 kg.
67'5 k3: l) Eero Itärinne Hki 122,5 k8, 2) Voitto
Korhonen Porvoo 100 kg, 3) Vcikko Kallio-Kokko
Kauhajoki 90 kg.
75 kg: l) Kyösti Kari Hki 122,5 kg, 2) Mauno Jo-
kinen ak 107,5 kg, 3) Pcrtri Pyrrö ak l0O kg, a)
Kallc Kunincn ak 100 kg.
t2,5 lg: l) Pauli Hakanicrni ak 122,5 kg, 2) Aatos
Kaasincn Hki 105 kg.
90 k3: l) Pauli Hirvonen Hki 120 k8, 2) Kari Vait-
tincn Kuopio l15 kg.
Yli 90 k3: l) Aimo Sohlman Hki 180 kg, 2) Ano
Kalcnius Lahti l0O kg, 3) Toivo Mankincn Sonka-
koski E2,5 kg, 4) August Niskancn §onkakoski
65 ks.

KORIPALLO
Suomi-Nacka 40-25. Ottclun tuomareina olivat
Kaj Karlsson ja Vcikko Puputti.

Kiitos Käpylän Lions-Klubille
Miellgttöoiin Alliityksen pyötiituoliurheilulle iö"iesti Kiipyliin Lions-Klubi
oiime ouod.en lopulla. Klubin edustoiien liihetystö, johon kuuluioat klubin
presiderltti Tapiolinna, aluejohtojo Sederlöf sekö kiinteistöneuoos Hiitonen,
saapui onnittelernoan Duod.en 1974 aikana kunnostautunutto kiipAliiliiistii-
Tiinö ouonna oli polkinnon so@j@ksi oolittu minut,

Kiiynnin aikarla tarkosteltiin mielenkiinnolla Motti Launosen ja rninun
o oittartuaan kiertopalkintoa pöAtiitenniks en j oukkuepelissä Stoke Nlanileoilles -
sa 1974. Riertopalkintokin on Lionsien lahjoitus, nimittiiin Tel-Arsioin Lions-
Klubin.

Kiittiien rahalahjosta ja kannustuksest@ sekö ornasta ettii pyörötuoliurhei-
lijain puolesta toioorl ngt alkaneiden hgtsien suhteiden jatkutsan tuleooi-
suudessokin.

Pekka Hätinen
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Muutoksia Stoke
Mandevillen kisoihin
Stokc Mandcvillcstä on ilmoitcttu mm. seu.
raivi(ta mI'r.^ksista selkäydinvåmmaisten
maailmankisoihin.

Urnnrssa pcrtlosuinti tul€c uutena lajinå
naisten ja micstcn paraplecgikkoicn luok.
kiin. Matkat: A-, 2-, 3- ja 4-luckat 25 m;
S-luokka 50 m ja 6-luokka 100 m.

Miesten ja naistcn 4-luokka 75 metrin sc-
kauinti muuttuu 150 mctriksi. Uintijärjcs.
tyskin vaihtuu, nyt uidaan näin: 50 m'ru,50msuja50mvu.

Kuulantyönnössä la-, tb-. ja
2 kg:n kuula muuttuu 3 kg:k;i
kec myös 5.ottclua-

lc-luokkicn
Tämä kos-

Timo Nrrincr Hclringirtl or Pckkr Hätfu.r irMrtli hrlorcn ohclh löytlnyt pöytitc!trikrcJtl
oiven liikuutrlernrlrkscr. Pystyy ttriormru uclko
trsryiikilctr vrrtukscnkin, ios liiksccn tllcc.

Puoliaialla valmentaja Martti Kitunen valoi uutta uskoa
suoiatteihiDsa. Liekö åutlanut, mutta toinen puoli-
aika meni huomattayasti tssayäkisemmitr (seur. sivu).

K[i Veittilcr Kropiortr osrllirtri crrinmiiiscr
kcrren SM-Lisoihi! voimuorlrirtrt 

- ir ll5 kg
nousi. Allc 90 kt srri. poi.c yd.Dyliyyltö, Xttlr
lrlor oli iloitrcr yllätyr. 

- Klytrlr kisoi.r
puuhrmics Teulo Yelkeme oicrtu Krillc

Uinnin Suomen ennätykset 1. 5. -75
MIEHET
Rintauinti 

ME
SekavicstiI a 25 Matti Launonen Sto. ,74 1.32,2 1.01,4I b 25 Eero Mäki Kaar. -7,1 1.14,8

Ic 25
lI 25 Risto Liuska I csr 74 24,4 25,5
III 50 Voitto Korhoncn Kililr. -74 1.05,8 49,0
IV 50 Erkki Kantoncn llyv. -73 52,8 46,63
v t00 137,4
VI 100 Jouko Pöyry llyv. -74 2.03,8 1.40,5
Vapaauinti
I a 25 Matti Laun<>ncn Sto. -74 51,7 !i,z
I b 25 Eero Mäki llyv. -74 1.26.8 25.2
Ic 25
II 25 Risto Liuskn llyv. -73 20,0 19,9
III 50 Voitto Korlrorrcrr llyv. -73 1.08,9 37,33
M0 Erkki Kantorrcrr llyv. -73 44,2 35,35v t00 _ 1.12.32
VI 100 Jouko Piryry llyv. -74 1.20.8 1.10.4
Selkäuinli
I a 25 Matti l.rrrrrorrcrr Sto. -73 45,4 37,8
I b 25 Eero M;ikr llvv. -71 36.5 25.5
t c 25 Jouko tlarrrr:r.rl:r I cp. '75 37,3 37,3
II 25 Risto Lirrskr l.cp. -74 21,3 24,3
III 50 Claus Fagcrlr,rlrrr I cp. -73 57,8 l4,llV 50 Taisto K:rrrrrr llyv. -74 5'1,0 41,5
v 100
VI 100 Jouko l'iiyrv Kiurr. -74 1.28,0
Sekauin,i
tI a 75 Risto l_i'skrr I cp. -74 1.2j,5 l.Zl,z
III 75 Voitto Krrlr.rrrrr I cp. ,75 l.4Z,L 1.14,5
M5 Erkki Karrrorrr.rr Sro. -73 1.20,7 1.06,5
v 150 2.1t,3
VI 150 Jouko I'irvry I(rrar. '74 2.34,0 2.13,08

Penkkipunnerruksen Suomen ennätykset 1. S. -75
Telineeltä
(selkäydinvammais€t)

Pentti Malinen 95 kg Sto -73
,, 102,5 ,, Kos _23

Voitto Korhonen f05 ,, Kos -74
Kyösti Kari 122,5 ,, Kos -74Sakari^Lohjamo _l??,5 ,, Hw -tZ
Aimo Sohlman l7O ,, Käs -ZJ

Rinnalta
(kaikki Iiikuntt vrr rn nraisct)

alle 52 ks Pcntti Mrlrncr 95 kg Sol -72
,, 56 , Tapio'Iirrkkr 105 ,, Tam -75
., 60 ,, Raimo Åulto 105 ,, Tam -75
,, 6'1,5 ,, Vcikk,r lirprrrrrr 16'1,5 ,, -69
,,75 t75 ,, -70
., 82,5,, .. rr0 ,, -70
., 90 ,, Ahti l,urvinrrrerr 140 ,, Kos -74

vli 90 ,, Ainro Solrlrrrrrr 185 ,, Kos -75

alle 50
,, 57
,, 65
,, 75
,, 85yli E5

II-IV 3x50 m
(su Fagerholm,
ru Kantonen,
vu Liuska)

ME

Sto. -73 2.43,8 2.21,31

NAISET
Rintauinli
II 25 Hilkka Suominen Hw. -73 44,1 26,9

M0 Marja Ojanperä Leo. -75 l.Ol.8 55.82V 100 Aira Hukka Hyv. -74 2.1r,2 1.4j.4VI 100 Sirkka Kiviniemi Hyv. -73 2.18,0 1.47,1
Vapaauinti
ll 25 )rorrr 50 i;"iM0 Marja Ojanperä Kuus. -74 51,8 43.1V 100 Aira Hukka }Iw. -74 2.18,1 t.lg,OVI 100 Sirkka Kiviniemi Sto. -73 1.45,3 l.12,16
Selkäuinti
II 25 Hilkka Suominen Lep. -73 57,6 Zl,srrl 50 49,0
M0 Marja Ojanperä Sto. -74 53,9 46,62
v 100 _ t.23,87VI 100 Sirkka Kiviniemi Kaar. -74 1.57,0 1.24,6
Sekauinti
rI 75 1.34,8IrI 75 t.22,1
Iy 75 Marja Ojanperä Lep. -75 1.27.,9 1.20,3v 150 2.20,1
vI 150 _ 2.18,04



TNVATAKSIT HELSTNGISSA
. Puh. 304 3O5/Havukainen
r , 764475lKauppinen
o tt 798 083/Tiainen
Havukaisella myös pyörätuolin
porraskuljetin suoriin rappuihin.

JOUKKOITISTISIDE

läsenel
PEKKA HÄTlNEN, Helsinki
ARVO KALENIUS, Lahti
VEIKKO PUPUTTI, Jyväskylä
RAINER WICKSTROM, Turku

SIU:n puh.enloht!l!
opetusneuvos
VILHO HANNINEN
SIU:n låtletlötlhleeil
PERTTI POUSI

Solnaan (Ruskeasuo. Hki)
20. penkkipunnerruksen

PM-kisat (Järvenpää1

LOKAKUU
12. penkkipunn.kilp. teli-

neeltä selkäydinvammaisille
(Voudintie)

26. jousiamm.kurssi (Kä-
PYIä)

MARRASKUU
l.-2. Solnan kisat (pö)'-

tätennis. koripallo, uinti.
pen kk i pu nnerrus)

29. iousia:n Ruotsi-Suo-
mi. 18 m (Tukholma)

Varmista kaikki tapahtumat
INVALIDITYÖ-IehdeStä.

KESÄKUU
7.-8. kenttälajien, 5-otte-

lun ja jousiammunnan kar-
sinnat Stoke M:een. Jousi-
a:n matkat: m: 70, 50, 30 ja
n: 60, 50, 30 (Otaniemi, Rus-
keasuo)

14. uintikarsinnat Stoke
M:een (Leppävaara)

29. jousia.l<ilp. (Forssa)

HEINÄKUU
f0.-13. Stoke M:n harjoi-

tusleiri (Järvenpää)
20.-27. Stoke Mandeville

puh.enloht.lr
ERKKI KANTONEN

o30llc
Jalmarinpolku 8

O27OO KAUNIAINEN
puhelln 90-500 057

Dlhteerl
KERTTU RONKKONEN
puhelln 90-7022 326

kotiin 90-307 180

tulevaa
toimintaa

ELOKUU
2.-3. jousia:n SM-kisat

(Ruskeasuo)
9.-f0. kenttäIajien ja 5-

ott. SM-kisat (Seinäjoki)

SYYSKUU
7. penkkipunn. PM-kar-

sinnat (Voudintie, Hki)
13. pöytätenn. karsinnat

käsivoimin
ielkäydlnvrmmrlsGn
urh.llulehtl
3. vuosikerla

llmeslyy
touko- ia marraskuussa

lehden orolle
Telakkatie 11 E
061@ POBVOO 10

osoltlaenmuuloksGt
Suomen lnvalidien Urheiluliitio
Mannerheiminlie 44
00260 HELSINKI 26
puhelin 90-440 566

lulkel3U!
Suomen lnvalidien Urheilu-
liiton pyöräluoliiaoslo

lehden kerkutl.luryhmä
Hannu Alaranta, låäkäri
Erkki Kantonen, pt-jaoslo
Kirsti Miesmäki. naistoimik
Pertti Pousi. urheiluliitto
Veikko Puputti. kunloutus
Pentti Rytkönen, lukijat
Karin Sillander, Käpylän
Ku ntouttam islaitos
toimittajat koollekulsuiina

lolmlll.lal
VOITTO KORHONEN
vastaava
puhelin 915-148 612

työhön 915-',46 1 11

JOUKO-TAPIO HARMAALA
ilmoitushankinta
puhelin 912-2539

prlnop!lkk!
INVAPAINO. ottset
Helsinki 1975

Suomen lnvalidien
Urheiluliitto ry:n
pyörätuol iiaosto

o30lle
Mannerheimintie 44
(n2OO HELSINKI 26

puhelln
90-440 566

p!nkkl
KOP Hki-Käpylä 12396-3381-9




