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Kansikuvassa suomalaiset pyorätuo-

liurheiliiat ia turistit Wienin kisoien maioi-
tuspaikan pihalla. Alakuvassa Taisto

Kainu 5-ottelun kultamitali kaulassaan la
pokaali käsissään.

Lisää
vettä kiukaaseen
r Olvmoiakuume on nouse'
massä iå urheilukärPänen Purai'
semasia yhä useamPiin vam'
maisiin. Tämän vaikutelman saa
ympärilleen katsellessa ia iuttuia
kudnnellessa. Joku harioittelee
oäivittäin. ioku 4-6 kertaa vii-
i«ossa. Härioittelun määrä ia laa'
tu on saanLt toisenlaisia piirteitä
kuin oelkkä kuntoilun harrasta-
mineå. Tavoittsena on olla kun-
nossa helmikuun loPulla
(21.-22.2.1, iolloin - vaikkakin
kovin aikaisessa vaiheessa -karsitaan Kanadaan lähtiiät.
Vammaisten olYmPiakisathan
ovat Torontossa vasta 3'-11'
elokuuta.

Mitäpä tällaisesta menosta oli'
si sanottava?

Silläkin uhalla, että vauhti tun-
tuu raiulta ia että tällaisen innos-
tukseå kainattaiat ia siinä mu-
kana oliiat helPosti leamataan
ionkinlaiaiksi vaahtopäiksi, ioparammattilaislksi', todetaan täällä
toimituksessa, että siiiä vaan.

I Perusteluia vaikeavammaisen
kilpaurheilulie ei ole vaikea löy-
täå. Jos ioku vaiaakuntoinenkin
haluaa tulla mukaan liikuntaan ia
haluaa siinä mYös Päteä (: näYi'
tää urheilemalla, mihin PYStYY)' .

niin se on vain osoitus tavano'
maasten tarPeiden tyydYtfanl!-
sestä. Turhautumisen vaara va-
henee silloin, kun energiaa voi
purkaa iohonkin - vaikkaPa lii-
kuntaan ia kilpailemiseen.

On oikeasåan hedelmätöntä
keskustella (ia samalla vähän ar'
vostella), mirsi |a miten ioku
vammaihen niin hirveästi har-
ioitielee. AiankäYttömme on io-
kaisen vksifuisaiia, kunhan vain
oerhesöou öäalw. Urheileminen
bn habäa huviä-harrastaialleen.
Harvoih Iiikunnalla mieliPahaa
saädaan aikaan, sen siiaan sisäl-

I Kun vllkaisee tulosvaaiimuk-
sia Kanadan olympialaisiin, nlln
liikkeessä on oltava, mieli mu.
kaan alkoa. Oikean harioittelun
(mielulten valmentaian kanssa)
korostamlnen vielä tässäkin val.
heessa el ole liioiteltua. On meh
koisen varmaa, että Paljon ja
saasti harjoitelleella on
mat edollytykset päästä I

taraiaan la tulla valituksi
kueäseei kuin kylmiltään
sintoihln tulleella. Näin vart
silloin, ios vamman vaikeus
näillä kahdella urheiliialla
vertailukelpoinen.

I Näissäpä merkeissä:
vettä kiukaaseen, Samalla
kuitenkin muistettava, että
lyssä olo on vapaaehto,"tl 

r.

Jk. 1

Jos ioku on halukas tietämäår
karsintår{oista, niin vor soitella ta

kasivulla natyviin Puhelimiin.
ne joka tapauksessa ovat.

Jk.2
Kuntokortit on Palautettava

oman vhdistvksesi urheiluasiamie-
helle 1'5.1.-76 mennessä. Kortti tuli
lehtemme n:ossa2/74.

Onko Kanadaan meniiöitä?

27 pyörätuo! iurheil ijaa
1ffi"?i,t",xit,:",ållfl,l,#il,1} pääsee olym piaki so i h i n

tTorontosta on tullut tieto, että
Suomesta voidaan lähettää
kaikkiaan 42 urheilijaa vam-
maisten olympiakisoihin. Jouk-
kueessa saa olla 27 selkåydin-
vammaista (: pyörätuoliurhei-
liiaa), 8 amputoitua ja 7 näkö-
vammaista. Kisoihin osallistuu
kaikkiaan 1 700 urheiliiaa
(1 1@ + 300 + 300).

Lähtö kisoihin on 29. heinä-
kuuta ja paluu 12. elokuuta, ltse
kisat ovat 3.-11.8, Suomen
ioukkue matkustaa Charter-
-lennolla Helsingistä suoraan
Torontoon.

Tilaa turisteillekin

I Suomen lnvalidien Urheiluliitto
ry tarjoaa myös turisteille mahdol-
lisuuden lähteä mukaan. Matka
maksaa 2 500 tai 2 700 mk hotel-
lista riippuen.

Matkan lisäksi hintaan kuuluu
mm.

- 14 vrk:n majoitus hotellissa
ilman ruokaa

- bussikuljetukset hotellin ja
kisapaikan välillä päivittäin

- puolen päivän risteilY

- koko päivän matka Niaga-
ran putouksille

I muistolahja Torontosta.
Turistipaikkoja on vain rajoite-

tusti pyörätuolia käyttäville.
Matkasta kiinnostuneita pyyde-

tään ottamaan yhteyttä SIU:n toi-
mistoon mahdollisimman pian,
puh. 90-440 566/järjestösihteeri
Pertti Pousi !

Tule sinäkin mukaan
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 Jousiampujain Liitto r.y.
Kirjatyöntekijänkatu 10 B 00170 Helsinki 17 Puh. 90/639 508
Jousiammunta on hauska harrastus, vaativa kilpaurheilulaji
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Suomen lnvalidien Urheiluliiton

puheeniohtala, opetusneuvos
Vilho Hänninen ia

iäriestösihteeri Pertti Pousi
iuovuttivat Erkki Kantoselle

liiton viirin ja lnvalidiliiton
tervehdyksen. Onnittelupuheessaan

opeiusneuvos Hänninen kuvasi
lämpimin sanoin Ekin toimintaa

ja saavutuksia vammaisurheilussa
ia -urheilijana.

Käsivoimin-lehden onnittelut
myös lehdenteossa mukana

olleelle Ekille toivat
majuri Jouko-Tapio Harmaala (oik.)

ia toimittaia Voatto Korhonen.
Taustalla rouva Kirsti Kantonen.

Wilhelm Tellin edustaiat
Risto Lindholm (oik.) ia

Reino Poikolainen luovuttivat
Ekille seuransa viirin.

EKI
50

VUOTTA
SIU:n pyörätuoliiaoston Puheen-
johtaja, hienomekaanikko Erkki
Kantonen täytti 50 vuotta 9. mar'
rasku u ta. Pu u h akasta vetäiääm me
ja piiskuriamme (kuten häntä sYn-
tymäpäivänä luonnehdittiin) kävi
on nittelem assa I u ku i sa ystäv äiou k-
ko Ekin harrastuspiireistä, kaikki-
aan noin 100 henkeä.

Aamu päi väll ä kävivät terveh d Y s -
käyn ni ll ä Helsin g in ll mai luyh d isty k'
sen edustaiat. Heidän iälkeensä
tulivat Suomen lnvalidien Urheilu-
liiton edustajat ia Käsivoimin-leh-
den toimittajat.

lltapäivällä Ekiä onnittelivat mm.
Wilhelm Tellin seuran edustaiat,
Helsingin lnvalidien YhdistYs,
SIU:n pyörätuoliiaosto ia naistoimi-
kunta. Kaksi viimeksi mainittua sai-
vat vahvistuksekseen runsaan
pyörätuoliurheilijain ioukon, ioka
näytti Ekiä erityisesti ilahd uttavan.
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Matti Salonen (29) oli selkäydinvam-
maisten jousiammunnan Suomen
mestari ja maailmanmestari tänä
vuonna.

-r---^-r*

Matin
muistolle
Matti ja jousi
ne maineeseen nousi.
Ja kaikki oli vasta alussa.

Oli osaamisen riemua
kun kymppiin meni

- ja veti heti toisen samanlaisen.

Se muitakin kannusti
ja mieltä nostatti:
Kyllä se tuolista käy.

Kun ilosi näin
niin miettimään jäin:
Mitähän se vammaisuus on?

Ei se ollut alemmuutla
vaan Sinun paremmuutta
ja monien kaveruutta.

Jäi sanaton vammaton yhteys.

Vode

Hirvikolari #S tq.a'-
Jämsässä - * )

Tampere (HS) Uroshirvi
loikkasi auton eteen nelostieliä
Iähellä Jämsän lres,kustaa lauan-
taina. Törmäyksessä auton kolme
matkustajaa loukkaantuivat. Pa-
himmin loukkaantunut autoa oh-
jannut oittilainen hitsaeja Matti
S a 1o n e n. kuoli myöhemmin
Jyväskylän keskussairaalassa.
Hän oli syntynyt vuonna 1946.

Auto suistui oikealta loikan-
neen hirven voimasta vasemmal-
le 25 metriä tiellä. Hirvi joudut-
tiin lopettamaan. Alueella ei ole
hirvistä varoittavra merkkejä.

!-tr-{lt-



Jousen viritys

I Koska jousen lavat ovat lepoa-
sennossa eteenpäin taivutettuina,
aloittelija saattaa helposti virittää
jänteen väärälle puolelle. Tätä vir-
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hettä on jokaisen aloittelijan varot-
tava. Jousen virittäminen on jousen
kestävyyden kannalta erittäin tär
keä toimitus. Viritys on opiskeltava
erityisen hyvin, sillä jousi ei kesfä
vääntöä, joka vie sitä kieroon. Viri-

tysnaru on paras apuväline halut-
taessa riskiftä ja turvallisesti virittää
jousi.

Viritysnarun on oltava sopivan
pituinen. Kun jousen molemmat
päät ovat viritysnarun tupeissa, ei
saa jäädä kovin paljon löysää. Jos
naru on liian pitkä, ei käsi ylety
viemään iänteen silmukkaa jousen
uraan asti.

Jouseen kiinnitetty viritysnaru
puiotetaan pään yli hartioiden seu-
tuville, josta haetaan sopivan tun-
tuinen kohta, .jossa naru pysyy hy-
vin. Toisella kädellä otetaan jou-
sesta kiinni ja työnnetään ulospäin,
samanaikaisesti toisella kädellä
kuljetetaan jänteen silmukkaa kohti
lavan päätä. Jos on lyhyet kädet
saattaa länteen asettaminen pai-
koilleen tuottaa vaikeuksia, jolloin
on siirryttävä hieman lähemmäksi
kohti lavan kärkeä.

Ennen viritysnarun löysäämistä
on varmistauduttava, että jänne on
todella urassaan.

Ampuma-asento

I Ammuttaessa pyörätuolista
asetetaan pyörätuoli poikittain am-
pumasuuntaan, lalkapää voi tulla
hieman lähemmäksi taulua. Ampu-
ja siirtää itsensä tuolin vasempaan
reunaan, jotta jänne ei ottaisi pyö-
rään kiinni. Laita irrotetaan samas-
ta syystä. Ampuma-asennon on ol-
tava luonteva. On vältettävä eteen-
päin kurkotusta. Yleensä tällainen
asento johtaa siihen, että laukaisun
jälkeen jousi painuu heti alas.
Asennon tulisi säilyä samana kuin
tähtäyksessä, vain laukaisukäsi
siirtyy taakse.

Vamman korkeus vaikuttaa luon-
nollisesti myös ampuma-asentoon.
Selkänojan putkesta saadaan tuki
johon voidaan nojata. Tetrat voi-
daan sitoa vyöllä kiinni selkäno-
Jaan.

Ote jousesta

! Otteen jousesta tulee olla mah-
dollisimman yksinkertainen ja hel-
posti toistettava. Se ei saa aiheut-
taa suurta jännitystä ranteessa tai
kyynärvarressa. Ote ei saa kiertää
jousta. Tukipisteen on korkeus-
su unnassa pysyttävä ehdottomasti
samana, .jotta ei tulisi suuria kor-
keusheittoja.

Sellainen asento, jossa lousi ei
makaa liikaa peukalolla eikä käm-

Jousiammuntaa oppimaan (2)

Ammunnan
tekniikkaa

Jousen iänni§ksesså auttaa erinomaisella tavalla länteen molempiin päihin
kiinnitettävå naru, ioka hartiain taakse aseteftuna mahdollistaa länteen laitta-
misen yksin louseen.

Keskimmäinen puolisuora ote on ta-
vallisin ia suositeltavin aloittelijalle.
Piirroksessa näkyy kolme perustyyp-
piä: suora ranne, puolisuora ia pys-
tyote.

menellä, vaan asettuu näiden vä-
liin, on vaivattomin ja suositeltavin.
Jousen paino kohdistuu kyynärvar-
ren linjaan. Korkeussuunnassa
puolisuora ote on tavallisin ja hel-
poin. Jousen tukipiste tulee peuka-
lon tyvilihaksen osalle kämmenen
yläpuoliskolle.

Nuolen asettaminen
jänteelle

r Käännä jousi vaakasuoraan ik-
kunaleikkaus ylöspäin. Nuolen pe-
rä eli nokki asetetaan jänteellä ole-

Ylhäåltä katsoen otteen tulee olla sel-
lainen, että etusormi, peukalo la ran-
ne muodostavat symmetrisen Y-kir-
lainen. Ylin kuva oikea.

vaan nokinpaikkaan siten, että
nuolessa oleva, yleensä erivärinen
kukkosulka tulee ylöspäin. Nuoli-
putki asetetaan ikkunaleikkaukses-
sa olevan nuolihyllyn päälle.

Ote jänteestä

I Jänteeseen tartutaan oikean
käden etu-, keski- ja nimettömällä
sormella siten, että jänne asettuu
ensimmäiseen niveltaipeeseen
sormen päistä lukien. Nuolen nokki
on etu- ja keskisormen välissä.
Varo puristamasta nokkia sormilla-
si. Ota sellainen ote jänteestä että
vedon aikana ei tarvitse sormia
koukistaa lisää, sillä tämä liike pu-
dottaa nuolen hyllyltä.

Jänteen painon tulisi jakautua
tasaisesti jokaiselle sormelle. Sor-
mien nivelpituudet vaihtelevat hie-
man eri ihmisillä, joten ote ei ole
kaikilla aivan samanlainen. On kui-
tenkin tärkeää, että pyrit pitämään
otteen jatkuvasti samanlaisena, sil-
lä painon siirto sormelta toiselle
aikaansaa tarpeen nokinpaikan
siirtoon. Jos veto on etusormella,
nokinpaikka on korkealla ja vastaa-
vasti voimakas nimettömällä veto
laskee nokinpaikkaa.

Alin sormiote on paras. Rystysnivelet
ja koko kämmenselkä saadaan siinä
suoraksi latkoksi kyynärvarrelle.

/

Jänteen painon tulisi iakautua tasai-
sesti iokaiselle sormelle. Alin asento
on ehdottomasti huonoin.



Jänne vedetään vasemman käden tuntumassa. Huomaa vetokäden kyynärpään
asento, joka on ampumaliniassa.

myöskään laskea vedon aikana,
vaan pyritään tuomaan se suoraan
oikealle paikalle leuan alle pään
pysyessä paikoillaan.

On pyrittävä toistamaan vetolii-
kettä. kunnes on löydetty itselle
sopiva oikea tyyli. Vedon loppuvai-
heessa pitäisi tähtäimen olla kar-
keasti taulun keskustassa, jolloin
tähtäyksen korjailuun menee mah-
dollisimman vähän aikaa.

Ankkurointi

I Ankkuroinnilla käsitetään veto-
käden sijoittamista ja pitämistä
leuan alla, ,jänteen kosketusta kas-
voihin ja sijaintia silmän suhteen.
Ankkuroinnissa etusormen yläreu-
na koskettaa leukaluun alapuolta.
Jänne vedetään leukaan ja nenään
kiinni. On vältettävä liian voimakas-
ta rutistamista, kevyt kosketus kä-
dellä samoin kuin jänteellä riittää.
Kasvot on pidettävä peruslukemilla

1a hampaat yhdessä. Koko ankku-
roinnin ideana on löytää asento,
joka takaa, että nuolen perä on
aina yhtä kaukana silmästä.

Tähtäys

I Kun jousi on jännitettynä ja oi-
kea käsi on ankkuroituna leuan
alle, jänne koskettaa kevyesti leu-
kaa ja nenää. Vasemman käden
olkapää pidetään alas painettuna
ja kyynärpään tulee olla käännetty-
nä ulospäin. Ampuma-asento ja
vetokäden ankkurointi ovat yhtä
tärkeitä hyvään osumaan pääsemi-
seksi kuin hiuksenhieno tähtäyskin.

Tähdättäessä on silmän näkö-
tarkkuus kohdistettava tähtäimeen,
taulu jää epäteräväksi. Tähtäysai-
ka ei saa olla pitkä. Silmän näköky-
vyn on lodettu olevan hyvä ainoas-
taan 4-8 sekuntia. Valmistelevat
vaiheet on pyrittävä tekemään niin
tarkasti, ettei tähtäyksen alettua
suuria muutoksia tarvitse tehdä.
Kun on hyvä asento ja ankkurointi,
riittää 4-5 sekuntia mainiosti. On
tärkeää, että tähtäysaika pysyisi
aina samana. Jos tulee huolia. on
veto parasta purkaa. Oikealla sil-
mällä tähdättäessä Jänne Jää oi-
kealle puolelle suunnilleen ikkuna-
leikkauksen reunaan. Jousen tulee
olla pystyssä tai aavistuksen ver
ran oikealle kallistettuna.

ei saa tiukentaa. Rannehihnan on
oltava niin luotettava, että ampuja
voi unohtaa koko jousen kiinnipi-
don. Jousen on saatava työsken-
nellä ilman vääntöjä ja kiertoja.

Oikean laukaisun oppiminen ei
ole helppoa. Aivan liian aikaisessa
vaiheessa ja liian usein ruvetaan
yrittämään kympin metsästystä.
Viisas ampuja harioittelee ensin al-
keet kunnolla, jonka jälkeen tulok-
set tulevat itsestään.

Jälkipito

I Jälkitähtäys eli jälkipito jatkaa
ampumasuoritusta laukaisun jäl-
keen. Laukaisu ei siis ole viimeisin
suoritusvaihe. Jälkitähtäyksen pi-
tuus on makuasia. Minimivaatimus
kuitenkin on nuolen lentoaika pi-
simmällä ampumamatkalla. Jälki-
tähtäyksellä eliminoidaan ennenai-
kainen asennon purkautuminen.
Siinä tarkkaillaan suorituksen liike-
ratoja (laukaisukäsi) ja paikallaan
pysymistä (jousikäsi).

Jos ampuja ei saa jälkipitoa on-
nistumaan, on syytä tutkia, onko
ampuma-asento oikea. Esimerkiksi
liian pitkälle eteen kurottelu lohtaa
siihen, että laukaisun jälkeen jousi
putoaa heti alas. Jokainen nuoli on
ammuttava niin, että jää tunne par-
haasta mahdollisesta suorituk-
sesta.

E.K.

(Seuraavassa numerossa Erkki
Kantonen päättää sarjan kirjoitta-
malla jousiammunnan harjoitte-
lusta.)

Otteesta saadaan tukeva, luon-
nollinen ja helposti. hallittava, kun
jänne on ensimmäisessä niveltai-
peessa. Rystysnivelet ja koko käm-
menselkä pyritään saamaan suo-
raksi jatkoksi kyynärvarrelle. Käm-
menen tulee olla jänteen suuntai-
nen, siis pystyssä ja sormet käsi-
varren suuntaisina.
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Jousen jännittäminen

I Ennen vetoa on tarkistettava is-
tuma-asento, käsiote lousesta ja
sormiote jänteellä.

Jousta pitelevä käsi nostetaan
kohti taulua ja tarkistetaan jousen
pystysuora asento. Jousikäden
ranne on suorana la käsi tukevan
tuntuisesti. Olkapää painetaan alas
ja varmistetaan, että kyynärpää on
ulospäin.
I Jänteen vetämiseen pyritään
käyttämään olkapään- ja hartian
lihaksia ei hauista. Sormet ovat
koukussa, mutta ranne .ia kyynär-
varsi ovat jännittämättä. Jännettä
vedettäessä kyynärpää siirtyy
taakse ja on hieman olkapään ylä-
puolella. Sormet ensimmäisestä ni-
velestä ranteeseen tulisi olla mah-
dollisimman suorina. On saatava
selvästi riiputtava tunne vetokä-
teen. Vedon aikana jänne ei tee
sivusuunnassa liikettä. Toisin sa-
noen jännettä vedetään suoraan
silmää kohti. Kättä ei ole syytä

Tässä piirroksessa näkyy hyvin tavallinen virhe: kyynärpää tahtoo nousta liian
korkealle. Oikein ylhäällä, väårin alhaalla.
(Piirrokset saatu Suomen Jousiampujain Liitosta.)

Laukaisu

tää itsensä sormista .ia äkillinen
kuorman häviminen aiheuttaa ve-
tokäden tahattoman liikkeen suo-
raan taaksepäin leukaluuta pitkin
niskaa kohti. Tämä liike on luonnol-
linen ja osoittaa laukaisun tapahtu-
neen oikeaoppisesti.

Kaikki muu jää paikoilleen: jousi-
käsi, ryhti, pää ja tähtäys. Tässä
asennossa pitäisi olla, kunnes nuoli
on taulussa. Tämän ns. 1älkipidon
eli jälkitähtäyksen aikana ampuja
pystyy havaitsemaan tekemänsä
virheet. Asennon purkauduttua vai-
kutelma suorituksesta katoaa ja
virheet jäävät huomaamatta.

Pää on pidettävä paikoillaan ja
tähtäystä pyrittävä jatkamaan vaik-
ka jousi hieman vavahtaakin lau-
kaisusta.

I Kun jyvä on taulun keskustassa Nuolen lentoa ei saa seurata.
ja kaikki tarkistukset (= ankkuroin- Seuraaminen aiheuttaa väsyneelle
ti, ote iänteestä, jänteen asento, ampujalle helposti tahdistusvirhei-
jousen asento, oikea vetopituus tä. Ampuja kääntää katseensa
jne.) ontehty, suoritetaan laukaisu. nuolen lentorataan jo hieman en-

Laukaisu tapahtuu löysäämällä nen laukaisua.
vetokäden sormiotetta. Jänne ve- Laukaisuhetkellä otetta iousesta
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malli 8U 27-46-76 SP

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

vahvistettu
rakenne,
joustava
ristikkotuki

ORTOPEDIA
Everest & Jennings

taitettava selkänoja

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

istuinkorkeus 51 cm

irrotettavat ja
sivuunkäännettävät
jalkatuet

pikkupyörissä
'' suunta-

lukitsin

UUDET
URHEILUTUOLIT
koripalloon - rata-aioon - puiotteluun - kenttälaieihin

malll 8U 25-75 SP
matala
selkänoja

muut vaihtoeh-
dot ja ominai-
suudet kuten
mallissa
8U 27-4S76 SP

kumpaakin mallia
on saatavana kol-
mea eri kokoa

runsaasti lisä-
varusteita.
Kaikki normaali
mallin lisävarusteet
ja vaihto-osat sopi-
vat myös E&J urhei-
lumalleihin
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Ovatko aamut vaikeita?
Eivät.
Mikä sinulle juuri nyt on
tärkeää?
Käyttää oikein elämisen mahdolli-
suus.
Entä vuoden, parin päästä?
Etten olisi tuhonnut mahdollisuuk-
siani.
Miten haluaisit elää kymmenen
vuoden päästä?
Hyvä kysymys.
Koetko vammautumasesi ran-
gaistuksena jostakin?
En.
Uskotko joutuneesi sovittamaan
iotain vammautumisellasi?
En, minäkö?
Miksi luulet joutuneesi pyörä-
tuoliin?
Selkä ei kestänyt.
Onko sinun helpompi seurustel-
la vammaisten kuin terveiden
kanssa?
Ei.
Mikä pahoittaa mielesi?
Jos tunnen itseni liian passiivi-
seksi?
Mistä saat hyvän mielen?
Jos olen saanut aikaan jotain mie-
lekästä.
Mitä teet mieluiten?
Seurustelen ja toimin hyvien tyyp-
pien kanssa.
Vihaatko jotakin ominaisuutta
lähimmäisissäsi?
En, mutta harmittelen jos epäolen-
naiset harhat ovat ihmisen mekaa-
ninen elämän sisältö.

Mitä lähimmäisissäsi eniten ar-
vostat?
Luonnollisuutta.
Kumman valitsasit?
a) tulen terveeksi ja menetän ny-
kyiset etuuteni?
b) jatkan tämänhetkistä oloti-
laani
Valitsisin a:n.
Miksi?
Taisin olla terveenä yksinkertai-
sempi itselleni.
Entä jos tulisitkin terveeksi, mitä
ensi töiksesi tekisit?
Eläisin terveesti, nauttisin esteettö-
män liikkumisen tuottamista iloista.
Mikä vammaisena olemisessa
sinua eniten kiusaa?
Jos jokin kiusaisi, tuntisin alem-
muutta. En tunne alemmuutta.
Oletko sopeutunut vammaisuu-
teesi?
Luultavasti. Tilanteen lopullisuus
on hoitanut sen.
Mikä sinua auttoi sopeutumises-
sasi?

Uusi ympäristö ja sen aikaan-
saajat.
Mitä teet kun ikävystyt?
Käyn vatsalleni ja huudan.
Mitii luit viimeksi?
Toffler: Hätkähdyft ävä tulevaisuus.
Onko asuntosi tyydyttävä?
On.
Mitä epäkohtia elinympäristös-
säsi on?
Monien mielestä varmaan minä.
Miksi käyt työssä?
Ansaitakseni, samalla tulee lii-
kuttua.
Mikä sosiaalinen epäkohta Suo-
messa sinua eniten ärsyttää?
Työllä maksetaan vieläkin kerska-
kulutusta.
Itliksi kannattaa elää?
Elämää tosiaan synnytetään kan-
nattamaan talouselämää. Kannat-
taako se?
Mitä uskonto sinulle merkitsee?
Haastetta inhimillisempään elä-
mään - poistamalla pelkkä usko.
Elän elämääni ajatuksen tasolla.
Mitä mieltä olet vammaisurhei-
lusta Suomessa?
Korostaa kuntoilun merkitystä ja
muuttaa vanhaa invalidisymboliik-
kaa. Liikunnan merkeissä on ta-
pahtumia.
Miten hoidat kuntoasi?
Uin ja pelaan korista.

RAULI HELEN
Espoo
60-luvun luistelijalupaus Rauli
Hel6n on istuskellut pyörätuolis-
saan kuusi vuotta. Sejohtuu sii-
tä, kun jääpalloilija sattui tör-
määmään Rauliin pikaluisteliioi-
den harioitusradalla Pirkkolassa
joulukuussa 1969. Se tapahtui
sellaisella voimalla, että rintani-
kama Th 12 vaurioitui ja mies
halvaantui pysyvästi.

Luistelu-ura lysähti siihen.
Näkyviksi muistoiksi lupaa-

vasta alusta iäi kuitenkin
18-vuotiaiden Suomen mesta-
ruus, olympiavalmennettavuus
v. 1969, TUL:n vieläkin voimassa
olevia matkaennätyksiä ja ko-
mea pokaalikokoelma palkinto-
kaappiin. Parhaana noteerauk-
senaan hän pitää 5 000 metrin
luisteluaan Moskovassa 1967
7.45:n pintaan.

Ammatiltaan Rauli on mer-
kantti. On työssä samassa pai-
kassa kuin ennen vammautu-
mistaan.
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Ei ole portaita eikä luiskiakaan, kun pyörätuolimies kelaa kärryllään sisään.
Paremmaksi ei sisäänkäynti pyörätuolin kannalta iuuri voi tulla.

Ruusuja rakentajalle:

Heti eteistilaan tullessaan pyorätuoli- Vammaisille on kaksi tilavaa puku-
mies huomaa: ahaa. tuonnepäin. huonetta, ioihin mahtuu kerralla kol-
Oven päällä lukee suomeksi. LllkUN- me, neliä pyörätuolia kumpaankin
TAVAMMAISET. erikseen. Tässä Claus Fagerholm ja

Rauli Hel6n suihkuun riisuuntu-
massa.

Uima-altaaseen meno sujuu erittäin hyvin korotetun reunan kautta. Mukaan
oitäisi vain muistaa ottaa pieni tyyny, ionka voisi laittaa kovan altaan reunan
bäälle veteen siirtvmisen aiaksi. Tilaussauna on allastasossa. vammaiset ovat
ioineet käyttää si[ä, yteineir sauna onkin eri tasossa - kuten myös ravintola.

Molempia pukuhuoneita varten on
oma pesuhuone. Rauli la Clasu eivät
välitä käyttää varta vasten hankittua
suihkutuolia, mutta hyviä kokemuk-
sia siitä ainakin lehden toimittaialla
on. Parempi olisi ollut seinään tana-
kasti ruuvattu penkki. WC on pesu-
huoneen oven takana.

:§,X,{:,::,.. :;1ffi§

Ajo-ohje Myyrmäen urheilutaloon.
Kaivokselaan vievä Louhelantie joh-
taa Hämeenlinnan moottoritielle.
Vaskivuorentie menee Martinlaak-
soon ia Ralatorppaan johtavalle tielle.
Auton voi jättää aivan urheilutalon
tuntumassa olevalle paikoilusalu-
eelle.
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Myyrmäen uimahalli

Rakennusasetuksen 85 a-pykälä
alkaa purra. Viimeisimpiä hyviä
esimerkkejä siitä on Myyrmäen ur-
heilutalo Vantaalla, noin 13 km:n
päässä Helsingin keskustasta poh-
lorseen.

Tänä vuonna käyttöön otetussa
talossa on mm. palloiluhalli (42 m
r 22 m) ja uimahalli, jossa uimara-
dat ovat 25 m " 20 m kokoisessa
8-rataisessa altaassa. Näitä mo-
lempia halleja voi pyörätuoliväkikin
käyttää: palloiluhallissa pelaavat
koripalloilijamme ja uima-altaa-
seen voi hypätä pyörätuolistakin.
Uimahallissa on lisäksi hyppyallas
ja lasten allas, jonne aloittelevat
vammaisetkin pääsevät hyvin: on
luiskat.

Tästä kaikesta ojennamme kau-

niin ruusukimpun Myyrmäen urhei-
lutalon suunnittelijoille ja rakentajil-
le. Talon esitteen mukaan Myyr-
mäen urheilutalosäätiö on koko ko-
meuden takana. Talon kokonais-
suunnittelu on Uniplan Ky Salosen.
Arkkitehtisuunnittelusta vastaa ark-
kitehti llpo Hälvä ja rakennussuun-
nittelusta ins. Eero Sahlman.
Pääurakoitsijana on ollut Helsingin
Asuntokeskuskunta Haka. Mm.
näille tahoille kuulukoon kaunis kii-
toksemme.

Myyrmäen urheilutalossa on lat-
tiapinta-alaa 6 000 m2 ja tilavuutta
34 000 m3.

Tervetuloa Helsingin seudun
toistaiseksi vammaisystävällisim-
pään uimahalliin.

tehtiin meitäkin varten {'
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Kuntoudu kesäisissä olosuhteissa ympäri vuoden

EIIi Korva
ampui SE:n 518

Elli Korva ampui uusiksi ennä-
tysnumeroiksi naisten jousiam-
munnassa 518 pistettä (2 - 30
ls) tämänvuotisissa Solnan ki-
soissa Ruotsissa. Penkkipun-
nerruksessa Suomeen tuli peräti
6 kultaa. Marja Ojanperä onnistui
voittamaan rintauinnin kohtalai-
sella tuloksella1.O2,7. Myös Erk-
ki Kantonen ja Lasse Eva toivat
uinlimitalin.

Koripalloilijamme saivat reissulla
taas lisäkokemusta parissa pelis-
sä. Ottelut päättyivät seuraavasti:

Tukholma ll-Suomi 51-42, Gö-
teborg-Suomi 25-39 ja Tukhol-
ma ll-Tukholma I 52-40.

Penkkipunnenuksessa Aimo
Sohlman nosti 185 kg, mutta hävisi
toistamiseen Bengt Lindbergille, jo-
ka nosti 193 kg. Suomalaisvoittoja
saivat Tapio Nikunoja 85 kg, Veik-

-ko Väänänen 100 kg, Raimo Aalto
107,5 kg, Eero ltärinne 127,5 kg,
Veikko Sipinen 145 kg ja Pentti
Velakoski 1 15 kg.

Pöytätenniksessä ei suomalaisil-
la luokituksen vuoksi ollut mahdolli-
suutta muuhun kuin kokemuksen
saantiin. - P.H.Kuntoutumiskeskus Peurungan

24 viikon mittaisilla kuntoutumiskursseilla
Kuntgutumisohielma 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

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. 941-41. 111/kuntou-
tumislaitos, osoite 41350 Laukaa as.
Pyörätuolinkäyttäjille soveltuvia kursseja säännölli-
sesti.

Kuntoutumiskeskus Peurunka

)-(
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Miten
Peurunkaan
paasee
Kuntoutumaan hakeudutaan kahdella eri
tavalla:

Sotavamman ollessa kyseessä lääkärin
lähete on toimitetlava suoraan Tapaturma-
virastoon, os. Tapaturmavirasto, Sotainva-
lidiosasto, Pitkänsillanranta 3. 00530 Het-
sinki 53.

Liikenne tai työtapaturman oilessa ky-
seessä lähete on loimrtettava Vakuutusa-
lan Kuntouttamiskeskukseen, os. Pohjoi-
nen Flautatiekatu 23 B, 001 00 Hetsinki i 0.

Lähetteen vor toiminaa mvös suoraan
asraa hoitavaan vakuutuslartokseen.

lluun vamman tai salrauden ollessa
kyseessä toimitetaan lähete loko paikka-
kunnan sairausvakuutustoimistoon, kan-
saneläkelaitoksen piiritoimistoon, työpaik-
kakassaan tai sosiaalitoimistoon. Lähete
hankrtaan joko terueyskeskuksen tai sai-
raalan lääkäriltä.

Muun kuntoutuksen tarpeessa olevan on
varauduttava maksamaan itse kuntoutumr-
sensa, iolloin laitos perii palveluksistaan
käyvän taksan mukaisen hinnan. Hoitojen
ollessa lääkärin määräämiä sairausvakuu-
lus suorittaa niistä osan takaisin.

Lakisääteiseen kuntoutukseen oikeute-
tut saavat kuntoutuksen osaksi tai koko-
nåan ilmaisena.

Kuntoutumlnen alkaa perusteellisella setvi-
lyksellä yksrlön senhetkrsestä terveydenti-
lasta ja fyysisestä kunnosta. Setvityksen
jälkeen jokaiselle luodaan kykyään ja kun-
loaan vastaava kuntoutumisohtelma.

Kuntoutus ei kuilenkaan rajortu lyysiseen
osa-alueeseen. joka pärvd on ohlelmassa
luentoja efl laisista terueyilä, tiikkumista, ra-
vitsemusta tai mursta yksilöä kiinnostavista
asioista. Tämä tietopaketti antaa pohlaa
sille käytännölle, lota laitoksessa opete-
taan la johon yksrlö pyritään totuttamaan.
Myös vapaa-arkana on ohjelmaa vapaa-ar-
kaohjaajan tohdolla. Tähän osatlistumrnen
on tietysti harkitlava kunkin yksitön vormien
mukaan.
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Elli Korva on kunnossa. 518 pistettä on vain 2 pistettä Kalevi Jutin miesten
ennätyksestä samassa ammunnassa. Mutta Ellihän onkin jo kaksinkertainen
MM-Stö. Onnea lkoolisiin!LAUKAA
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BOSCH
0n autsssasi enemmäin kuin luuletkaan

Sytytyspuola Vrlkkuvalo Kaynnistrn

Robert Bosch GmbH:n pääedustaia Suomessa: Oy Alfian Ab, Helsinki

Katsele ympäril lesi, osallistu, vaikuta!

rakennuksen
nimi

valmistusaika
käyttötarkoitus
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SAASTAMISEN UUSI MERKKI

valmistumisaika
käyttötarkoitus

r«oP
TUrE sÄÄsrÄmÄÄru KANsAtusPANKKllN.

hyvät
ratkaisut

ilmoituksen
antajan nimi
puh.

h/yhkrlan moott,)n Trhkusade rele

Pwhkrmen sulka

rakennuksen
nimi

SIILOIN OLET AINA VAHVOIILA.



NESTE OY
Koripalloilijat
wieniläistunnelmissa
I Uskonvahvistusta
koripalloiliioille, repullinen
mitaleita ia komeita pokaaleja
sekä unohtumattomia
wieniläiselämyksiä oli Suomen
't 4: llå pyörätuoliurheilijalla
tuliaisina Wienin 5.
kansainvälisistä kilpailuista
Itävailasta.
Kilpailut olivat Strebersdortin
urheilukeskuksessa, noin 20
kilometriä Wienin keskustasta
pohjoiseen. Mukana oli noin 200
osanottaiaa 16:sta eri maasta.

Koripalloilussa
alkaa harjoitus
nä§ä

I Matkan varsinaisena tarkoituk-
sena oli peluuttaa koripalloilijoita
kohtuullisen tasaväkisiä loukkueita
vastaan. Wieniin ei odotettu kovia
porukoita. Ja näin kävikin: Stoke
Mandevillen -kisojen A-sarian
maat lähettivät ltävaltaan yleensä
jonkin sarjajoukkueen, jos§a saat-
toi olla edustajia ykkössakistakin.

Tasoero maailman huippuihin
olikin selvä. Suomella oli kyllä tasa-
väkinen ottelu Englantia vastaan
(29-25), mutta Ranska kaatui jo
aivan selvästi (59-12). Tämä tiesi
lohkovoittoa ia mitaliotteluihin
pääsyä.

Parissa ensimmäisessä pelissä
kiintyi huomio erityisesti Taisto Kai-
nun pelivireeseen ja korintekotai-

Koripallossa Suomi pääsi pronssille
lsraelln la Espanlan lälkeen. Kuvassa
Lauri Hernekosken (9) iyylinåyte
korlinheitosta.

toon. Tasi pisti sisään yli puolet
Suomen koreista. Myös Rauli He-
l6n onnistui korin alla, loskaan ei
ihan odotetusti. Holappa ja Herne-
koski poimivat parhaiten lauta- ym.
yläilmojen pallot (pituutensa an-
siosta) ja olivat muutenkin terha-
koita puolustuksessa. Veksi Puput-
ti rauhoitti peliä mukavasti keskellä,
la nlin saatiin hyökkäyksiin ideaa.

Ratkaiseva osuus pelin kulkuun
oli myös taitavalla ja innostavalla
valmentajallamme Martti Kitusella
(leipätyössään nyt Suomen kun-
tourheiluliiton koulutuspäällikkönä),
joka huuteli hyviä neuvoja pelin
aikanakin.

Mitaliotteluihin meikäläiset taisi-
vat lähteä pahat mielessä, mutta
Espan,jan la lsraelin "vaarijoukku-
eeb, olivatkin yllättävän kovia. Mei-
käläisten vaisuun esitykseen vai-
kutti ehkä myös ulkokenttä, pojat-
han ovat harjoitelleet vain sisällä.
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Kisoion avaiaiset olivat
urh6llukoskuksen kentällä. Sää oli
koko kisolen aian aurinkoinen ia
lämmin.

Tappio Espanjalle kiriattiin 23-38
ja lsraelille 12-34.

Ottelut antoivat ioka taPaukses-
sa uskoa tulevaisuuteen. Pronssi-
siia aikaisempien tappiollisten, eh-
kä epäonnistenkin, reissujen iäl-
keen tuntuu mukavalta.
I Suomen joukkueeseen kuu-
luivat: Taisto Kainu, Bauli Hel6n,
Veikko Puputti, Pentti Holappa,
Lauri Hernekoski, Simo Nummi-
nen, Claus Fagerholm, Bainer
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Wikström, Kari Lågas ja Erkki Kan-
tonen. Myös jousiammuntaan osal-
listunut Matti Salonen Pelasi.

Uinnissa
ja S-ottelussa
menestystä

I Uinnissa oli suomalaisilla iälleen
hyvä menestys, tosin hieman kep-
poisessa seurassa. Erkki Kantonen
toi kultaa 50 m:n vu:ssa ja Matti
Launonen kaikilla 25 m:n matkoilla.
Muut mitalimiehet uinnissa olivat
Rauli Hel6n, Simo numminen,
Claus Fagerholm, Pekka Salo ja
Voitto Korhonen.
I S-ottelussa Taisto Kainu ja Erkki
Kantonen toivat kaksoisvoiton.
Veikko Puputti oli omassa luokas-
saan 3., samoin Matti Salonen jou-
siammunnassa (1 /2 FITA, 555 P.)
I Kenttälajeissa ei suomalaisilla
ollut juuri mitään sanomista. Vain
Lauri Hernekoski onnistui, kiekko
lensi hopealle. Todettiin yksissä
tuumin, että taso on kova. Vai mitä

sanotte, kun esim. lv-luokassa
kiekko lentää 30 metrin tuntumaan
tai kun 800 metriä aietaan 3.30
vauhtia. Se vaatii (kuten itävalta-
laislehdistä saatoimme lukea) mm.
vähintään kolme kertaa viikossa
tapahtuvaa kenttälaiien säännöllis-
tä harjoittelua, noin kaksi tuntia
kerralla.
! Pöytätenniksessä Matti Lau-
nonen toi kaiken mahdollisen: ku.l-

taa kaksinpelissä ja joukkuepelissä
(yhdessä sveitsiläisen kanssa).

Olosuhteet
erinomaiset

I Kuka on Stoke Mandevillessa
käynyt ja oli nyt Wienissä, allekir-
joittanee arvion, että fiksumpaa oli.
Vapaaehtoisin §övoimin oli pysfft-
ty noin 80 000 Suomen markalla
erinomaisiin järjestelyihin kaikkialla
muualla muttei urheilukentällä (pit-
kiä odotuksia). Majoitus oli katoli-
sessa sisäoppilaitoksessa, aivan
urheilukentän tuntumassa. 3-10
hengen huoneet olivat viihtyisiä

(kokolattiamatot), samoin ruokala,
ravintola ym. tilat. Myös puhtau-
destaan tällä reissulla voi huo-
lehtia.

Kun tähän kaikkeen lisätään
kaupunkiristeilyjen, puistojen, lin-
nojen,' maailmanpyörän, ostoska-
tujen, viinituvan trubaduurin ja tie-
tenkin Tonavan omaleimaiset
muistot, niin kyllä wienin reissun
voisi tehdä toistekin. - VK

Veikko Puputti §ai 5-ottelussa pronssia, mutta kiekonheitossa ei mitalisiiaa
herunut. Katsotaanpa miten Kanadassa kiiy.

Huolto pelasi
varsin hyvin.

Paikalla oli loka
päivä huoltoauto,

ionka miehistö
vaihtoi kumit ia

kiristi ruuvit.

Matti Launonen ia
Erkki Kantonen

olivat mitallimiehiä:
Matti uinnissa ia
pingiksessä, Eki

5-ottelussa ia
uinnissa. Komeat

on poiilla pyt!^,
ihan ministerien

lahioittamia.
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terveiset

Uusi palsta
kunnon asiasta

r Käsivoimin-lehti avaa uu-
den palstan, jonka nimenä
on Jumpparin terveiset.
Palstan pitäjäksi suostui
tääk.voim. Karin Sillander
Käpylän Kuntouttamislaitok-
sesta. Pyörätuoliurheiliiain
systeemeissä Karin tunne-
taan, hän on ollut usein mu-
kana Stoke Mandevillessa ia
on parasta aikaa mm. luokit-
telutoimikunnan iumppariiä-
senena.

Palstalla tullaan käsittele-
mään selkäydinvammaisen
peruskunnon yl läpitämiseen
liittyviä asioita. Karinille voi
myös kirioittaa. Kysymykset
on osoitettava Käsivoimin-
lehden toimitukseen, jonka
osoitteen löydät lehden taka-
sivulta. (Toiseenkin palstaan
voi lähettää kysymyksiä, ni-
mittäin Lääkäripalstaan.)

Ja nyt Karinille puheen-
vuoro.

1 . käsky: Varo makuu haavoia
I Jokainen selkäydinvammainen
tietää, miten helposti makuuhaava
saattaa syntyä ja miten pitkä ja
vaikea sen hoito voi olla. Sanotaan

- ja täysin aiheellisesti, että ma-
kuuhaava on aina seuraus huoli-
mattomasta hoidosta joko sairaa-
lassa tai kotona. Erään amerikka-
laisen tutkimuksen mukaan 68 70
selkäydinvammaisista saa joskus
makuuhaavan.

Miten makuuhaava
syntyy?

I Makuuhaavan yleisin aiheuttaja
on pitkäaikainen paine johonkin
kehon osaan. Tällaisia paikkoja
ovat:

1)selinmakuulla: lapaluut,
häntäluun seutu, kantapäät

2) päinmakuulla: rintakehä,
lantioluun seutu, polvilumpiot

3) kyljinmakuulla: lonkkaluun
päät, ulompi kehräsluu nilkassa

4) istuma-asennossa: istuin-
kyhmyjen kohta.

Kun haava on syntymässä, sen
huomaa ensin ihon eriasteisena
punoituksena. Ärtynyttä kohtaa
kannattaa tarkkailla, häviääkö pu-
noitus muutaman tunnin kuluessa.
Ellei näin tapahdu, kuormitus pitää
poistaa ehdottomasti kokonaan.

Pahin, eli kuolio, syntyy silloin,
kun paine on vaikuttanut vähintään
kuusi tuntia yhtäjaksoisesti. Ylira-
sittuneella alueella iho on sinertä-
vä, eikä väri muutu kuormituksen
polstamisellakaan. Noin kahden
viikon sisällä tällainen kuolioon
mennyt alue tulehtuu ja seuraukse-
na on makuuhaava.

Miten makuuhaava
parannetaan?

I Jos makuuhaava on päässyt
syntymään, tulisi muistaa ainakin
seuraavat asiat:

1) Kuormitus haavauman alu-
eelta pois. Tämä merkitsee sitä,
että joudut viettämään jonkin aikaa
(viikko, pari. . .) epämukavasti. Jos
haava on esim. istuinseudussa, on
istuminen pyörätuolissa ja sängys-
säkin ehdottomasti kiellettyä. Pa-
rempi on kuitenkin huilata ajoissa,
kuin joutua sairaalaan ja leikkaus-

pöydälle. Silloin toipuminen kestää
useita kuukausia.

2) Syö monipuolisesti, ennen
kaikkea valkuaisainepitoista 1=
proteiini-) ravintoa, jotta yleiskunto-
si olisi hyvä ja iotta rikki mennyt
ihon kohta saisi riittävästi uuden
ihon rakennusaineita.

3) Pidä haavauma puhtaana.
Haava on desinfioitava pari kertaa
vuorokaudessa (esim. vetyperoksi-
dilla tai amiseptilla), puhdistuksen
jälkeen haava on peitettävä sterii-
leillä lapuilla.

4) Anna ilmakylpyjä. Kesällä
voit olla paljon ulkona arka paikka
paljaana. myös sisällä ilmakylvyt
tekevät hyvää.

5) Mene lääkäriin, mieluiten
plastiikkakirurgille, jos haava on
syvä jaltai laaja. On paljon esi-
merkkejä hyvin onnistuneista leik-
kauksista. Aikaa siinä menee, jos-
kus useitakin kuukausia, mutta pi-
täähän paikat saada kuntoon. Va-
raudu jopa vuoden lonotukseen
sairaalapaikkaa odottaessasi. Ker-
ro myös omaisillesi (työnantajalle-
kin, jos olet työssä), että kysymyk-
sessä on paljon aikaa vievä toi-
menpide.

Sanomattakin on selvää, että ur-
heilemiset on heti jätettävä, kun
ihohuolia mm. istuinseudussa al-
kaa ilmetä. Uinti tosin saattaa teh-
dä hyvää lievissä tapauksissa.

Ennaltaehkäisy
tärkeintä

I Viisainta makuuhaavojen hoitoa
on ennaltaehkäisy. Seuraavassa
muutamia vinkkelä tähän tarkoituk-
seen:

1) Tarkasta iho päivittäin. Pa-
rapleegikko ja hyväkuntoinen tetra
voi tehdä sen itse peilin avulla,
muussa tapauksessa on pyydettä-
vä toista avuksi.

2) Nostele itseäsi pyörätuolis-
sa. Tämä olisi hyvä tehdä mahdol-
lisimman usein, vähintään 15 min
välein. Tetrapleegikko voi keventää
painetta nojaamalla vuoroin mo-
lemmille sivuille tai polviin. Pyörä-
tuolista voi ottaa toisen käsinojan
pois ja nojata sänkyyn. Avustaja
voi nostaa takapuolta ylös, hän voi
myös kipata pyörätuolin takapyöril-
leen, jolloin suuri osa painosta tu-
lee selän varaan.

3) lstu oikealla tyynyllä. Sel-
käydinvammaisen pitää aina käyt-
tää silikonityynyä (='läskäriä'),
vaahtokumityynyä joka hengittää
tai jotain muuta hyväksi havaittua
pehmustetta. Tyynyn päällisen pi-
tää olla kosteutta imevää luonnon-
kuitua. Saunassa pitää olla myös
pehmuste, myös palovammojen
saamista on saunassa varottava.

4) Vaihda asentoa vuoteessa.
Jos joudut olemaan paljon vuo-
teessa, muista vaihtaa asentoa riit-
tävän usein, iopa ioka toinen tai
kolmas tunti, jos tarve vaatii. Riittä-
vän pehmyt (väh. 8-10 cm) patja
on myös välttämätön.

5) Pidä itsesi puhtaana. Var-
sinkin alapään pesusta olisi huo-
lehdittava päivittäin. Se käy hyvin
päinsä wc-reissulla ns. alapään
suihkulla, jonka voi asentaa tavalli-
seen pesulavuaariin, ellei sitä vielä
kotonasi ole. Kunnon suihku tai
kylpy päivittäin ei olisi pahitteeksi.
Tässäpä terveiset tällä kerralla. Pi-
täkäähän huoli kunnostann"**,*

Jalkapuolena'Stoukissa'
Tarkoitus oli tehdä iuttu viimeke'
säis,srä Stoukin kisoista, mutta jo-
kin Rummajainen lennätti allepai-
netun pyörätuolin märälle aslaltille
rähmälleen neljännestunti sen iäl-
keen, kun oli onnistuttu rahtautu-
maan varsinaiselle taistel uareenal -
le. Tämänkertaisesta kisareportte'
tista tuli jalka kpsr.ssä vaeltava vai-
vainen siitä lähtien, kun oma uinti-
kilpa qli ohi. Uinnin jälkeen Karin
totesi, ettei jalkani suhteen kaikki
ole kohdallaan ja niinPä Hannu
näytti näppäryytensä puusePPä-
n äki n kon struoi mall a kärryyni oiko -
säärä varten oivallisen kantolait-
teen, koska englantilainen Eve'
rest-Jennings ei löytänyt saksa'
laista valmistetta olevaan "Everstii -
ni" tarkoitukseen sopivaa osasta.

Jouduin siis tarkastelemaan ki'
soja uudesta näkökulmasta. Pääo-
sa a/ästa kului hotellihuoneessa,
josta *ppo aika ajoin kärräsi mi-
nut syömään @lmanin sinaPPia,
juustoa, ruskeaa leiPää ia rehuia
hotellin ruokasaliin. Siellä nautin
ystävällisen Paulinen ja hänen
herttaisten tyttöjensä hoi vasta, ku i n
olisin ollut 1. maailmansodan Ver'
dunin sankari.

lGskapa koko kisojen aian elin
hyvien ihmisten käsivarsilla, niin
tulkoonpa vielä kerrotuksi jotain ki-
sojen päättäjäisillasta, ionka vietin
y ksi n ho tell i h uoneessani.

Ennen *pon lähtöä lopettaiai-
siin suoritin pikakurssin englannin
kielessä sillä menestykseilä, ettei
minulla koko iltana ollut puutetta
seu/asra sen paremmin kuin muis'
takaan maallisista antimista. Pauli'
ne iärjesti tytöille oikein päivystys-
vuorot, ioiden aikana he koiailivat
jalkojeni asentoa ja tarjoilivat Col-
manin sinapilla voideltuja ruskeita
iuustoleipiä, joka huuhtelin alas
vaalealla oluella. Vähin erin siinä
vanha väsähti ja joskus puolen Yön
tienoilla pyysin, että nyt voivat vii'
meisekin lyhdyt sammua. Nukuin
ja heräsin vasta Sepon saapues§a
loppujuhlista silmät sammuneina
ke rtom aan ko ke m asta an.

Tulihan tässä viehättävässä
Tringin kaupungissa eräänä iltana
Paulinen ia tyttöien seurassa ,sfu-
tuksi pienessä italialaisravintolas-

sakin, jonka seinältä ostin taulun.
Se herätti uteliasta mielenkiintoa
aina kotoista tullia myöten. Taulua
epäiltiin aidoksi "Rembrandtiksi".
Tulli empi tuokion, sopiiko sitänQin
vain päästää läpi käsien. Vakuutet-
tuani, että silläon ainoastaan muis-
to- tai enintään museoaruoa ia lu'
vattuani aikanaan testamentata
sen tullimuseolle, Pääsin lähte-
mään tauluineni kaikkineni samaan
aikaan kuin Gerald Ford Seutulan
lentoasemalta.'Otin 

1älleen kotona Hannun,
Sepon, Päivin, Finnairin viehättä-
vidn lentoemäntien ia monien mui-
den saattelemana. Vaikka rePor'
taasia ei syntynytkäiin, oli takana
kuitenkin ennenkokematon elä-
mys: ialkapuolena Stoukissa.

Hakaniemen Pauli näYtti Pari
ku u kautta myöhemmin vastail mes'
tynyttä Uutta Suomea, rbssa lodis-
tettiin, että,Mandevillessa menes-
tvttiin". Hiukan kukutli uulisessa
öteva maininta, että "Jouko Har-
maala nappasi pronssia 25 m:n
selkäuinnissa,.

Näitten kisojen todelliset suoma-
laistähdet olivat Matti Salonen,
Matti Launonen ia Pekka Hätinen
sekä sokerina pohialla Hli Korva ia
Raiia Hernekoski. Mutta tämähän
olitin vain iuttu jalkapuolen toilauk-
sista. Kokonaan toinen tarina olisi
se, miten Suomi voitti 12 mitalia,
joista 5 kultaista.

Jouko-Tapio Harmaala
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Esimerkiksi : mitä Teille merkitsevAt kir-
jaimet TEL.ia YEL?
Kuinka suuri on vanhuuseläkkeenne tal
mitå saisitte, ios tulisitte työkyvyttö-
mäksi, tai rnikä on perhe-eläketurvanne?
Asiansa osaava eläkeneuvoja on jokai-
sessa llmarisen palvelupisteessä - kai-
kissa Pohjolan, Sampo-Tarmon, Suomi-
Salaman, Håmeen Vakuutuksen, Kaup-
piaitten Keskinäisen, Turvan. Uuden-

maan Vakuutuksen ja Varman kontto-
reissa.
Tulkaa juttelemaan tai soiltakaa.

ELAKEVAKUUTUSOSAKEYHTIO

ILMARINEN
Eerikinkatu 41,00180 Helsinki 18
puhelin 9G640921

- @x @rarr}-
QtfopaJäEArr^

vetrKe!'u €r.fe'
+OrHs aing avafu
)'a sulkeo !

O'TICITOI(ETJII AB
Puhelin 354611 Viliakuja 7, 00700 Helsinki 70

Orili lon

Nyt on aika
tutustua uuteen

ffiirgfisher
sametti- ja vinyyli-
tapettimallistoon.

Maahantuonti ja markkinointi

SUOMEN VÅNT



Oltiin Oulussa
Lohipadon koulussa

I Elokuun alkupuolella pidettiin
Oulun Lohipadon koulussa
kuntoutuskurssi lähinnä
pohjoissuomalaisille
vammaisnuorille. Kurssilaiset
olivat lähes poikkeuksetta
koulun entisiä oppilaita,
joihin koulun henkilökunta
haluaa pitää kurssien
muodossa yhteyttä.
I Kouluhan olisi kesäaikana
muuten tyhjillään, joten
kurssien pito on
havaittu senkin vuoksi
edulliseksi kesäaikaan.

I Kurssin ohielman pääpaino oli
tällä kerralla jousiammunnan,
uinnin ja penkkipunnenuksen al-
keiden opettamisessa. Myös kent-
tälaiit olivat ohielmassa, kilpailutkin
niissä pidettiin. Kurssin johtajana
oli Jorma Posio Lohipadon koulus-
ta. Ohlaajina olivat koulun henkilö-
kunnan lisäksi Erkki Kantonen
Kauniaisista ja Voitto Korhonen
Porvoosta.

Kurssin jälkeen pidetyssä yhtei-
sessä kritiikkipalaverissa todettiin,
että kurssien ohjelmaa voisi laajen-
taa pyytämällä mukaan mm. sosi-
aalialan asiantuntiioita. Jotkut eivät
olleet tyytyväisiä kurssipaikkaan:
kas kun ei oikein huvittaisi tulla
samaan paikkaan jossa koulukin
tuli käydyksi. Todettiin kyllä sekin,

ettei pyörätuoliväelle sopivia tiloja
ole kovin helppo löytää.

Lohlpatolaisten innostus kurssit-
tamiseen on kerrassaan hyvä asia.
Kun kurssin lopussa oli muutamilla
mahdollisuus päästä Seinäjoen
SM-kisoihin, niin voitaneen todeta,
että Oulussa on päästy hyvään
alkuun pyörätuoliurheilussa. tr

Uutta

see pimeässä.
Hansalux jälkivalaisevalla loistevärillä maalatut kohteet näkyvät täysln
pimeässäkin. Tämä johtuu Hansalux itsevalaisevan loistevärin kyvystä imeä
itseensä näkymätöntä ja näkyvää säteilyä la muuttaa se näkyväksi valoksi.
Ajatelkaa mitä turvallisuutta tämä merkitsee portaikoissa, opastekilvissä,
kåtkaisijoissa, pelastusvälineissä, ensiapuvälineissä, palokalusteissa,
varauloskäytävissä, kellarelssa, käytävissä!

Turvallista valoa pimeään HANSALUX jälkivalaiseva loisteväri
Lisätietoia: Suomen Hansakauppa Oy, Höyläämöntie 18, puh. 550077
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Tämä on Lohipadon koulun oma
lahiaksi Koski.Veikoilta saatu auto,
iossa voi matkustaa pyöråtuolissa

istuen.

Jarmo Pinola ia Jouni Karialainen
ovat siinä hakemassa tuntumaa

oikeaan iousiammunta-asentoon.
Taustalla kurssin johtaja,

vapaa-aikaohiaala Jorma Posio.

llpo Taskinen kunnostautui
lupaavana jousiampujana. Tämä

voimanpesä osoittautui heti kurssin
pääffiyä myös SE-tuokan

rata-ajaiaksi Seinäloella. Kuvassa Eki
etsii virheitä.

Kevyt kenttäateria siinä on menossa,
jotta jousta taas iaksettaisiiri

venytellä.

Kuntoutuskurssille osallistui 1 2
nuorta etupäässå Pohiois-Suomesta.
Kursseja on tarkoitus iatkaa ioka

vuo§r.
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90 vammaista
luokiteltu
Tämän vuoden aikana SIU:n luokit-
telutoimikunta on ollut läsnä jokai-
sessa SM-tasoisessa kilpailussa.
Kilpailujen yhteydessä on pyritty
ratkomaan toistaiseksi vain kipe-
rimpiä ongelmia ja noin 90 liikun-
nanharrasta,jaa on luokiteltu viralli-
sesti. Totesimme luokittelun olevan
verrattain hidasta touhua. Useim-
miten yhden kilpailijan kanssa kes-
kustelu, tutkiminen ja kortin laadin-
ta kesti 20-30 min, joskus jopa
tunninkin. Kaikille emme siis ehti-
neet korttia laatia.

Luokittelukortin merkitystä kuvai-
si parhaiten sana »opastava". Mis-
sään tapauksessa sen puuttumi-
nen ei ole este harjoittelulle tai
kilpailuun osallistumiselle. Toisaal-
ta saatuasi luokitekortin on tärkeä-
tä pitää sitä mukana kilpailuissa.
Näin se parhaiten "opastaa" sekä
sinua että kilpailun järjestäjiä.

Sekaannusta tuottaa edelleen
aisti- ja sisäelinvammojen yhdistä-
minen tuki- ja liikuntaelinvammoi-
hin. Vaikka esim. heikentynyt näkö
tai astma saattavat suurestikin hai-
tata tuki- ja liikuntaelinvammaa, on
jälleen kenan todettava luokittelu-
sääntöjen perustuvan yksinomaan
tuki- ja liikuntaelinvammojen vai-
keusasteisiin.

Pyörätuoliurheilijoiden luokittelu-
säännökset perustuvat pääpiirteis-
sään vain ns. hermostoperäiseen
liikuntakykyyn, jolloin luokittelu on
onneksi hieman selkeämpää. Pit-
kiä selityksiä näistäkin määritelmis-
tä on olemassa. Viime kesänä sain
toistakymmentä konekirjoituslius-
kaa käsittävän selkäydinvammais-
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ten uudistetut luokitteluperusteet
Stokesta.

Alkuun siis on päästy ja koke-
musta karttunut luokittelutoimikun-
nan kolmihenkiselle raadille. Tätä
kokemusta on vuoden -76 aikana
tarkoitus levittää asiasta kiinnostu-
neille esim. SM-kilpailujen luokitte-
lutapahtumien yhteydessä.

Jokainen vammaisurheilija voi
epäselvissä tapauksissa ottaa luo-
kittelutoimikuntaan yhteyttä joko
kilpailupaikalla tai SIU:n toimiston
kautta. Asiaasi käsiteltäessä jäljen-
nös omasta sairauskertomuksesta-
si tai invaliditeettitodistuksestasi
saattaa suuresti selventää ja no-
peuttaa luokittelutapahtumaa.

Luokittelutoimikunnan puolesta
terveisin

t-"

c,ä

Hannu
Alaranta

Näin se luokitus suiuu kilpailuien lomassa. Hannu Orava on tutkittavana ia
urheilulääkärimme Hannu Alaranta tutkijana. Mukana ovat myös luokittelutoi'
mikunnan iäsen Pentti Rytkönen sekä asiasta muuten kiinnostuneet Maria
Santaholmå ia Jorma Posio Oulun Lohipadon koulusta. Oululaiset olivat ensi
kertaa mukana SM-tasoisessa kilpailussa. Ja mukavastihan se meni, kultaakin
tuli.

:{,
ffi.

Aja suoraan oven eteen
tai soita 423322

Kaikkia malleia saatavana myös
automaattivai hteisi na

Ford Escort + farmari
Ford Taunus + farmari
Ford Capri
Ford Granada + farmari
Ford Transit

Tervetuloa
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*

Kuttaharkosta edullisesti

*

korut, kellot, lahjaesineet.

*

Runsaat valikoimat laafu luokan tavaraa.

*

Kaikista fu otteista 35% alennus.
Alpha, !lmo, Ztirich-Special ja Watex

sveitsiläisten tiakuukellojen maahantuoja.

(Kultaharld<o
KLUUVIKATU 8. HELSINKI. PUH. 628 5O3

TUOMIOKIRKONK. 34, TAMPERE. PUH 23147

\hro
niifå...

mpyJa,s
Ehkä tilapäinen apu. Mutta tekee usein torjuvan vaikutuksen henki-
löön, johon vaikutus halutaan tehdä.

Itrikhl murheeseen
Tulee hyvin helposti tavaksi. Eikä koskaan ratkaise mitään ongelmia.
Aiheuttaa niirä vain lisää sekä itselle että ympäristölle.

Ikapulary
Pahimman lajin ryyppy. Selvä merkki riippuvuudesta jos sinusta tuntuu,
etti todella tarvitset sitä. Luovu alkoholin käytöstä kokonaan.

Tunne itsesi. Tarkkaile alkoholinkulutustasi. Pysy kohtuudessa.

tiedä

ALKO
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60 osallistui
SM-kisoihin
Pyöräluoliurhelllioiden Srr-kisai iärlestel-
liin länä vuonna Selnäloella 9.-10. olokuu-
ta. Osanottalla oli 60 la ki§ailma oli lämmin
la aurinkolnen. Sohäloen Seudun lnvalidit
ry oli holtanut iärresielyt eilnomaisesli. Pai-
kalla oli myös kaupunginlohtaia, lehdistö,
radio ia Tv, Tuloksöt:

MIEHET
KEIHÄS
Luokka lC: Juhani Mustonen Hki 1 1,04, 2)
Jukka Kinnunen Varkaus 9,78, 3) Kari Laine
Kokemäki 8,22.
Luokka ll: 'l) Hannu Orava Toholampi 13,60,
2) Jouko Korhonen Hki 1 3,00, 3) Taito Ohmero
Viitasaari 12,80.
Luokka lll: t ) Veikko Puputti Laukaa 1 6,32, 2)
Voitto Korhonen Poruoo'14,83, 3) Pauli Haka-
niemi Kaipola 14,34.
Luokka lV: 1 ) Taisto Kainu Hki 1 6,82, 2) Erkki
Kantonen Hki 16,64, 3) Veikko Kallio-Kokko
Kauhajoki 1 3,24.
Luokka V: 1) Pentti Holappa Hki 16,26, 2)
Seppo Pihnala Tampere 10,48.

KEILAN HEITTO
Luokka lA: 1) Matti Launonen Kuopio 13,32,
2) Pekka Kantola Elimäki 12,10, 3) Pekka
Paalanko Hki 1 1,62.
Luokka lB: 1 ) Kari Kärkkäinen Pielavesi 1 7,23,
2) Kari Niemi Hki 15,82, 3) Eero Mäki 14,30.

KUULA

Luokka lA: 1) Pekka Kantola Elimäki3,22,21
Matti Launonen Kuopio 3,10, 3) Pekka Hätinen
Hki 2,83.
Luokka lB: '1 ) Kan Kärkkäinen Pielavesi 4,83,
2) Seppo Jormakka Tampere 4,'13, 3) Kari
Lahtinen Hki 3,89.
Luokka lC: 1) Juhani Mustonen Hki 5,37, 2)
Jukka Kinnunen Varkaus 5,14, 3) Karl Laine
Kokemäki 4,83.
Luokka ll: 1) Matti Hakojärui Töysä 5,23, 2)
Jouko Korhonen Hki 5,02, 3) Yrjö Javanainen
Kuopio 4,40.
Luokka lll: '1 ) Veikko Puputti Laukaa 6,9'1 , 2)
Pauli Hakaniemi Kaipola 5,97, 3) Aimo Sohl-
man Hki 5,76.
Luokka lV: 1 ) Taisto Kainu Hki 6,40, 2) Erkki
Kantonen Hki 5,93, 3) Sakari Lohiamo Hki

Luokka V: '1) Pentti Holappa Hki 6,21, 2)
Seppo Pihnala Tampere 3,46.

KIEKKO

Luokka lA: 1 ) Pekka Kantola Elimäki 8,30, 2)
Pekka Hätinen Hki 5,67, 3) Pekka Paalanko
Hki 4.32.
Luokk lB: 1) Eero Mäki Ewa 9,77, 2) Kati
Kärkkäinen Pielavesi 9,22, 3) Kari Niemi Hki
8.21.
Luokka lC: 1 ) Juhani Mustonen Hki 12,02,2)
Kari Laine Kokemäki 9,00, 3) Jukka Kinnunen
Varkaus 8,12.
Luokka ll: 1) Jouko Korhonen Hki 13,74,2\
Jorma Jokinen Heinola 12,77, 3) Taito Ohmero
Virtasaari 1 2,04.
Luokka lll: 1 ) Veikko Puputti Laukaa 20,51, 2)
Voitto Korhonen Porvoo 17,80, 3) Pauli Haka-
niemi Kaipola 17,07.
Luokka lV: 1 ) Taisto Kainu Hki 1 9,50, 2) Erkki
Kantonen Hki 14,79, 3) Sakari Lohiamo Hki
14,17
Lubkka v: 1) Pentti Holappa Hki 18'60, 2)
Seppo Pihnala TamPere 9,41

KEILAN TABKKUUSHEITTO
Luokka lA: 1 ) Pekka Hätinen Hki 36, 2) Pekka
Kantola Elimäki 30, 3) Matti Launonen Kuopio
23.

llpo Taskinen Kangaslammilta tuli la yllätti mieluisasti: Taisto Kainun vuoden
vanha ennätys 100 metrillä kaatui ia kuvassa takana nåkyvät Simo Numminen
ja Eki Kantohen jäivät jo alkumatkasta. Uusi ennä§s 2t,6 uupuu vain 0,8 s
ME:stä.

Keihäänheitossa Pentti Holappa lennätti keihäänsä lähes 17 metrin päähän
voittaen luokkansa. Alakuva§sä Tuulikki Linnaniemi saamassa mitaliaan. Hän
saikin neljä kultaa lC-luokassa.

Seinäjoella
t rrokka lB: 1) Kari Lahtinen Hki 40, 2) Eero
I l.kr Eura 38, 3) Kari Kärkkäinen Pielavesi 38.

i I IHAAN TARKKUUSHEITTO
r uokka lC: 1 ) Juhani Mustonen Hki 40,2)
I rkka Kinnunen Varkaus 38, 3) Kari Laine
r ,kemäki 38.
I uokka ll: 'l) Jorma Jokinen Heinola 33, 2)
r.4,rtti Hakojärvi Töysä 32, 3) Taito Ohmero

1 rlasaari 30.
t-uokka lll: 1) Veikko Puputti Laukaa 34, 2)
,leikki Lehtonen Uurainen 33, 3) Pauli Haka-
,r emi Kaipola 33.
Luokka lV: 'l) Taisto Kainu Hki 35, 2) Simo
Numminen Hämeenlinna 3'1, 3) Erkki Kantonen
Hki 30.
Luokka V: 1 ) Pentti Holappa Hki 31.

SLALOM
Luokka lA: 1 ) Matti Launonen Kuopio 2.48,8.
Luokka lB: 'l 

) Eero Mäki Eura 1 .34,3, 2) Pekka
Suutarinen Seinäjoki 1.35,2, 3) Kari Lahtinen
Hki 1 .44,4.
Luokka lC: 'l 

) Jukka Kinnunen Varkaus 1 .40,8,
.') Juhani Mustonen Hki 1.49,4.
Luokka ll: 1) Jouko Korhonen Hki 1.19,0, 2)

. rrma Jokinen Heinola 2.09.4.
I uokka lll: '1) Voitto Korhonen Porvoo 1.09,7
I uokka lV: 1 ) Taisto Kainu Hki 1 .05,6, 2) Erkki
r ,rntonen Hki '1.'10,4, 3) Simo Numminen Hä.

rcenlinna 1 .10,4.

r/\TA-AJO
luokka lA:1) Hannu Salonpää Oulu 48,5
r Matti Launonen Kuopio 67,4.

I uokka lB: 1) Eero Mäki Eura 37,4, 2) Peter
Illgard Bergö 39,0,3) Kari Kärkkäinen Piela-
,,,r 40,5.

I uokka lC: 1) Jukka Kinnunen Varkaus 34,4,
. , Juhani Mustonen Hki 36,6, 3) Kari Laine, ,kemäki 40,2.
I rrokka ll: 1) Jouko Korhonen HK ?8,8,2)
, , ,r Lehtimäki Hyvinkää 31 ,8, 3) Heikki Lauk-

Lnen Kurikka 32,2.
t uokka lll: 1) Veikko Puputti Laukaa24,5,2)

,lto Korhonen Poruoo 26,6, 3) Pauli Haka-
mi Kaipola 27,8.

I uokka lV: 1 ) llpo Taskinen Oulu 21 ,6 (SE), 2)
, slo Kainu Hki 22,5, 3) Erkki Kantonen Hki
l-1

I Lrokka V: 1) Pentti Holappa Hki 24,9. (Ra-
{,on pituus luokissa lA-lB on 60 m, muissa

lO m.)
.r00 m! tetrat: 'l) Eero Mäki Eura 3.27,7,2)
' ,ter Nygård Bergö 3.41,2.

I uokka ll: 1 ) Jouko Korhonen Hki 2.26,7.
t uokka lll: 1) Veikko Puputti Laukaa1.52,3,2)

,ritto Korhonen Poruoo 1,55,4.
Luokka lV: 1) llpo Taskinen Kangaslammi
r 47,3, 2) Taisto Kainu Hki 1.48,9, 3) Erkki
Kantonen Hki 1.52,3.
Luokka V: 1) Pentti Holappa Hki 2.03,5.

NAISET
I(EIHÄS
t uokka lC: 1 ) Tuulikki Linnaniemi Hki 5,40.
I uokka ll: '1 ) Pirkko Ahopelto Kuortane 5,92.
t uokka lll: 1) Vappu Lohjamo Hki 7,13.
I uokka lV:1) Kerttu RönkkönenHki8,24,2)
I 1, rrta Oianperä Hki 7,21 .

I rrokka V: 1) Aira Hukka Hki 8,14.

LIULA
r ookka lC; '1) Tuuljkki Linnaniemi Hki 50,4.
I uokka ll: 1) Pirkko Ahopelto Kuortane 2,39.
t rrokka lll: 1) Vappu Lohjamo Hki 3,30.
I uokka lV: 1) Kerttu Rönkkönen Hki 3,81,2)
tt rrla Olanperä Hki 3,46.
I uokka V: 1) Aira Hukka Hki 4,00.

KIEKKO

Luokka 1 C: I ) Tuulikki Linnaniemi 5,26.
Luokka lll: 1 ) Vappu Lohjamo Hki 8,23.
Luokka lV: 1) Kerttu Flönkkönen Hki 12,19,2)
Marja Ojanperä Hki 8,52.
Luokka V: Aira Hukka Hki 11,22.

RATA-AJO (60 m)
Luokka 1C: 1) Tuulikki linnaniemi Hki 50,4.
Luokka lll: 1) Vappu Lohjamo Hki 33,4.
Luokka lV: 1) Marja Oianperå Hki 28,8, 2)
Kerttu Rönkkönen Hki 30,3.

5-OTTELU
Luokka I B: 1 ) Eero Mäki (2,92 = -, 1 4,30 =
221 ,37,4 = -, 37,5 = 685, 1 52 = -) = 906,4.
Luokka ll: 1) Jouko korhonen (5,02 = 212,
13.00 = 352,5,28,8 = 900, --, --) = 1464,5.
Luokka lll: 1) Veikko Pupuni (6,91 = 504,
16,32 = 520,24,5 = 1056,66,6 = -,210 =
120\ = 2200.

Kari Lahtinen voitti lB-luokan keilan
tarkkuusheiton ia oli kuulassa

kolmas.

llpo Taskinen on entisiä Lohipadon
koulun oppilaita. Hänet palkittiin

SM-kisojen parhaana urheiliiana 1 00
m;n ja 400 m;n voittoiensa ansiosta.

Palkinto on saatu lahjoituksena
Saksan Liittotasavallasta.



NAISET ruun

Kiekko

Keihäs

Rata-aio

MIEHET Kuula

Kiekko

Keila

Keihäs

Rata-ajo

36.0
24.4 16.8
33,4 15,5
20,8 15,2
22,1 15,6

Ota.-75
Ota -73
Sein.-75
Ota.-75
Ola.-72

3,43 5,1 6 Jyv.-74
4,83 7,12 Sei.-75
5,49 7,10 Jyv.-74
6,57 7,90 Sto.-74
7,44 9,15 Sto.-73
6,92 8,57 Lah.-71
6,53 10,48 Ota.-72

8,51 12,13 Ota.-74
10,12 14,00 Jyv.-74
'12,75 15.30 Jyv.-74
22,01 (ME) Sto.-74
24,01 26,27 Käp.-72
22,02 30,81 Käp.-72
22,63 36,78 Ota.-73

14,17 25,32 Sto.-75
17,23 27,44 Sein.-75

1 1 ,04 14,30 Sein.-75
15,49 20,97 Sto.-74
16,98 24,56 Käp.-72
18,84 25,53 Käp.-72
17,95 31 ,60 Wien-75

30,4 22,6 Ota.-73
23,0 19,9 Aa.-75
24,4 18,0 Ota.-75
28,2 21,0 Ota.-75
23,0 22,1 Wien-75
21 ,6 20,8 Sein.-75
24,2 20,0 Ota.-73

a 1 kg Pekka Kantola
b " Eero Mäki
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I
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Kenttä- ja ratalajien Suomen ennätykset 7.10.-75
SE ME
2,79 4,31 Sein.-75
2,83 4,88 Ota.-73
3,35 5,80 Ota.-75
4,33 5,23 Ota.-75
4,59 7 ,17 Jyv.-74

5,26 11,21 Sein.-75
5,40 14,99 Ota.-73
8,23 16,24 Sein.-75
13,03 16,61 Sto.-75
11,22 24,97 Sein.-75

5,40 7,47 Sein.-75
7,22 11,56 Ota.-74
7 ,13 12,88 Sein.-75
9,48 13,88 Ota.-74
8,73 18,50 Jyv.-74

2 kg Pekka Kantola

" Kari Kärkkäinen

" Juhani Mustonen
4 kg Antti Satosalmi

" Veikko Puputti
" Taisto Kainu
" Lauri Hernekoski

" Juhani Mustonen

" Antti Satosalmi
" Veikko Puputti
" Taisto Kainu

" Lauri Hernekoski

400 g Matti Launonen

" Kari Kärkkäinen

600 g Juhani Mustonen

" Antti Satosalmi

" Veikko Puputti

" Taisto Kainu

" pentti Holappa

60 m Pekka Kantola

" Kari Kärkkäinen

" SePPo Hasari
100 m Jouko Korhonen

" Veikko Puputti

" llpo Taskinen

" Lauri Hernekoski

I c 2 kg Tuulikki Linnaniemi
ll 3 kg Mervi Vaahtera
lll " Vappu Lohjamo
lV " Kerttu Bönkkönen
V " Tellervo Koskinen

I c 1 kg Tuulikki Linnaniemi
ll . Mervi Vaahtera
lll . Vappu Lohjamo
lV " Kerttu Rönkkönen
V " Aira Hukka

I c 600 g Tuulikki Linnaniemi
ll " Mervi Vaahtera
lll " Vappu Lohlamo
lV ,, Raija Hernekoski
V " Tellervo Koskinen

I c 60 m Tuulikki Linnaniemi
ll . Mervi Vaahtera
lll . Vappu Lohjamo
lV " Raiia Hernekoski
V " Aira Hukka

36

Summit Oy
Lohja

T:mi Martikainen
Lohja

Lohjan I Apteekki
Laurinkatu 46, Lohja

Pohjolan Vaatetus
Kajaani

Carita Teittinen
hammaslääkäri
Lohja

Norvan Pukimo Oy
Lohja, Hanko, Tammisaari
Salo,Lauttakylä

Anna-Liisa Jokinen
kansanedustaja
Turku

Vammaisurheilua
tukemassa

Oy

Talvion Parturiliike
Keskusaukio
Lohja

Lohjan Seudun Osuuspankki
Karstuntie 2
Lohja

Kemikalio Erli
Lohja

(jrrruruana
Lyhin tie

AIKAKAUSLEHTI

ullllar

JULKAISU BAJASEUDUN
SAABISTON VAESTOLLE

POSTILOKERO 3
OOI3I HELSINKI t3



Uinnin Suomen ennätykset 4.10.-75

NAISET Rintauinti lt
ilr
IV

VI

il
ilt
IV

VI

I
ilt
IV

VI

il
ilt
IV

VI

Vapaauinti

25 m Hilkka Suominen
50-
50 - Marja Ojanperä

100 " Aira Hukka
100 " Sirkka Kiviniemi

25m
50"
50 " Marja Ojanperä

100 . Aira Hukka
100 " Sirkka Kiviniemi

25 m Hilkka Suominen
50"
50 - Marja Ojanperä

100 "
100 " Sirkka Kiviniemi

75m
/5-
75 - Marja Ojanperä

150 .
150 .

SE ME
44,4 Hyv.-73 26,9

56,68
1.01 ,2 Lep.-75 55,5
2.30,6 Hyv.-75 1.42,8
2.18,0 Hyv.-73 1 47,1

57,6 Lep.-73 27,5
49,0

53,9 Sto.-74 46,62
1.23,5

1 .57 ,0 Kaat.-V4 1 .21 ,5

1.34,8
lrrn

'I .26,6 Kuus.-75 1 .20,3
2.16,7
2.18,38

22,9
47,0

Kuus.-74 43,1
Hyv.-74 1.19,0
Sto.-73 1.12,46

Lep.-74 1.23,1
Kuus.-75 1.12,9
Sto.-73 1.06,5

2.11,3
Kaar.-74 2 13.08

51,8
2.18,1
1.45,3

1.25,5
1.39,7
1.20,7

2.34,0

Selkäuinti

Sekauinti

MIEHET Rintauinti

Vapaauinti

Selkäuinti

Sekauinti

25 m Pekka Kantola
25 " Eero Mäki
25"
25 - Risto Lruska
50 " Vortto Korhonen
50 - Erkki Kantonen

100 "
100 . Jouko Pöyry

25 m Matti Launonen
25 " Eero Mäki
25"
25 " Risto Liuska
50 " Voitto Korhonen
50 " Erkki Kantonen

100 "
100 " Jouko Pöyry

25 m Matti Launonen
25 " Eero Mäki
25 " Jouko Harmaala
25 " Risto Liuska
50 " Claus Fagerholm
50 " Taisto Kainu

100 "
100 . Jouko Pöyry

75 m Risto Liuska
75 " Voitto Korhonen
75 " Erkki Kantonen

150 "
1 50 " Jouko Pöyry

SE ME
1.07.7 Kuus.-75 1.01.4
1 .14.8 Kaar -74 48,7

32,1
24,4 Lep.-74 25,5

1 02 0 Kuus -75 49.0
52.8 Hyv-73 46,63

1.37,4
2.03.8 Hyv.-74 1 40,0

43,8 Lep.-75 37,0
41 ,0 Kuus.-75 27,1

26,1
20,0 Hyv.-73 18,7

1.04,1 Kuus.-75 37,2
44,2 Hyv.-73 35,35

1.12,32
1.20,8 Hyv.-74 1.10,4

42,8 Lep.-75 36,3
36,5 Hyv.-73 25,5
37,3 Ldp.-75 30,2
24,3 Lep.-74 24,3
57,8 Lep -73 42,2
57,0 Hyv.-74 41 .4

1.18,7
1.28,0 Kaar -74 1.18,9

la
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IV
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tb
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ilt
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VI
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ilt
IV

VI
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ienkkipunnerruksen Suomen ennätykset 7.10.-75
Rinnalta

(kaikki liikuntavammaiset)

Telineeltä
(selkäydinvammaiset)

MIEHET

Vasta-alkajat, 50-30 m, 122 cm:n tauluun
Vera Nerman

112 Fila,50-30 m, 80 cm:n tauluun
Elli Korva

314 Fila,60-50-30 m
Elli Korva

Fita, 70-60-50-30 m
Elli Korva

Vasta-alkaiat 50-30 m, 122 cm:n tauluun
Heikki Lehtonen

1/2 Fila,50-30 m, 80 cm:n tauluun
Matti Salonen

3/4 Fila,70-50-30 m
Matti Salonen

Fita,90-70-50-30 m
Matti Salonen

\rvo Laineen invataksissa on koneellinen nostolava sivussa. Auton tuntee
relposti kansainvälisestä pyörätuolivammaisen tunnuksesta.

alle 52 kg
alle 56 .

alle 60 "
alle 67,5"
alle 75 -
alle 82,5"
alle 90 "yli 90 "

Pentti Malinen
Tapio Turkki
ja Veikko Väänänen
Raimo Aalto
Veikko Sipinen

Ahti Parviainen
Aimo Sohlman

Pentti Malinen

Voitto Korhonen
Kyösti Kari
Sakari Lohjamo
Aimo Sohlman

95 kg Solna.-72
105 kg Tamp.-75
105 kg Jäw.-75
112,5 kg Kosk.-75
167,5 kg -69
175 kg -70
210 kg -70
140 kg Kosk.-74
187,5 kg Kosk.-75

95 kg Sto.-73
102,5 kg Kosk.-73
105 kg Kosk.-74
125 kg Kosk.-7s
122,5 kg Hyv.-72
192,5 kg Kosk.-75

alle 50
alle 57
alle 65
alle 75
alle 85
yli 85

Jousiammunnan Suomen ennätykset 7.10.-75
NAISET

523 p.

518 p.

803 p.

924 p.

594 p.

582 p.

853 p

Rusk.-75

Fors.-75

Sto.-75

Fors.-75

Rusk.-75

Fors.-75

Fors.-75

1 028 p. Rusk.-75

!NVATAKSEJA
pyörätuoli- ja muiden vaikeasti lii-
kuntavammaisten kuljetuksiin,
myös ryhmille:

HELSINKI
Veikko Kauppinen, p.764 475
Arvr Tiainen, p. 798 083

TAMPERE
Kari Kurki, p. 33 625
Arvo Laine, p. 441 484

- autoon p.94 040/31 584

TURKU
Paavo Hopponen, p. 362 859

- autoon p.94 040/21 231

LAHTI
n 20 651

OULU
Arvo Krekula, p.22 099

- autoon p. 94 040/81 350

ITilPEPE



JOUKKORISTISIDE

Suomen lnvalidien
Urheiluliitto ry:n
pyörätuolijaosto

osoite
Mannerheimintie 44
00260 HELSINKI 26

puhelin
90-440 566

pankki
KOP Hki-Käpylä 1 2396-3381 -9

puheenjohiaia
EHKKI KANTONEN

osQite
Jalmarinpolku I
027OO KAUNIAINEN
puhelin 90-500 057

sihte€ri
KERTTU RONKKÖNEN
puhelin 90-7022 326
koliin 90-307 180

iäsenet
PEKKA HATINEN. HelsinKi
ARVO KALENIUS, Lahti
VEIKKO PUPUTTI, Jyväskylä
RAINER WICKSTBOM. Turku

SIU;n puheeniohtaja
opetusneuvos
VILHO HÄNNINEN
SIU:n iärjestösihteeri
PEBTTI POLJSI

Varmista kaikki tapahtumat INVALIDITYO-leh-
destä

TAMMIKUU
24. iousiamm.kilpailut 18 metriltä Töölön ki-

sahallissa klo 12.00

HELMIKUU
7. yleisel uintikilpailut Leppävaarassa kio

11.00
14. iousiamm.kilpailut 18 m;ltä, Töölön k.halli

klo '12.00

Katsastuskilpailut Toronioon:

- 21. klo 11.00 pöytälennis, Peurungan kun-
toutumiskeskus

- 21. klo 13.00 kenttälajit, Peurungan kun-
toutumiskeskus

- 22.klo 1l.(xl uinli, Jyväsk.

- 29. klo 13.00 penkkipunnerrus. Voudintie

MAALISKUU
6.-7. talviurheilupäivät Kajaanissa
13.-14, palloilu- ia voimailupåivät Helsin-

oissä- 20.-21. koflpalloturnaus Göteborgrssa
28. lousiamm.kilpailut Lahdessa klo 12.00,

25 m:ltä

tulevaa
toimintaa

HUHTIKUU
jousiamm.kilpailut Turun Kupittaalla, 18 m
(pvm myöh.)

24.-30, kuntokurssl Kisakeskuksessa (uu-
sille)

TOUKOKUU
9. vl. uintikiloailut
22. (tai 23.) tousramm.kilpailut Ruskeasuolla,

3/4 Fita
23. penkkipunn.kilp. Voudintiellä klo'13.00,

rinnalta

KESÄKUU
'I 2.-l 3. yrersurh.kilpailut Olaniemessä
.0. jousiamm.kilp. Forssassa klo 12.00, 1/'l

Fita

HEINÄKUU
1 0.-l 8. valmennusleiri Torontoon iähteville
29. lähtö Torontoon

ELOKUU
4.-l 1. olympiakisat, Toronto
12. paluu Torontosta

SM-kisal Turu$a:

- 21. klo 13.&) yl.urh.

- 22. klo 9.30 s-ottelun jousiammunta

- .22. 
klo 12.q) 5-ot1. uinti

SYYSKUU
4.-5. jousiamm.kilpailut Buskeasuolla, 1/1

Fita
I 1. kuntotempauspäivä
25. SM-uinnit
26. Penkkipunn. ja pöytätenniksen katsastus

Solnaan

LOKAKUU
10. penkkipunn.kilp. telneeltä, Voudintie klo

13.00
23.-24. tousiamm.kurssr Käpylässä

MABRASKUU
5--7. Solnan kisat

käsivoimin
selkäydinvammaisen
urheilulehti
3. vuosikerta

ilmestyy
touko- ia joulukuussa

,lehden osoite
Telakkatie 11 E
06150 PORVOO 15

osoitteenmuutokset
Suomen lnvalidien Urheiluliitto
Mannerheimintie 44
00260 HELSINKI 26
puhelin 90-440 566

lulkaisiia
Suomen lnvalidien Urheilu-
liiton pyörätuolijaosto

lehden keskusteluryhmä
Hannu Alaranta, lääkäri
Erkki Kantonen, Pt-jaosto
Kirsti Miesmäki. naistoimik.
Pertti Pousi, urheiluliitto
Veikko Puputti, kuntoutus
Pentti Bytkönen, lukiiat
Karin Sillander, Käpylän
Kuntouttamislaitos
toimittaiat koollekutsujina

toimittajat
VOITTO KORHONEN
vastaava
puhelin 91 5-1 48 61 2
tytihön 91 5-1 46 1 1 1

JOUKO-TAPIO HARMAALA
ilmoitushankinta
puhelin 91 2-1 2539

painopaikka
WSOY, ofiset
Porvoo 1975

lssN 0355-1 377




