


Kansikuva:
Veikko Puputilla
on enää vaiaat 3 m kiekonhei-
ton ME-lukemiin: 25.35 syntyi
kotikupolissa maaliskuussa.
Tunnustukseksi heitostaan
Vexi sai Voitto Penttisen lah-
ioittaman "Voiton malian" vuo-
deksi haltuunsa.

Miksi emme
menisi leikkiin
m u kaan?

Suomi on jäänyt vammais-
urheilusea ainoaksi
protestoiiaksi Eielä-Alrikkaa
vastaan estämä11ä
pyörätuoliurheiliioiltamme
ia vähän muiltakin vammaisilta
jo kolmena vuonna
osallistumisen omiin
MM-kilpailuihimme Stoke
Mandevilleen Englantiin.
Kisojahan on pidetty jo
vuosikymmeniä ja niihin
osallistuu kaikkina muina kuin
olympiavuosina saloja mustia,
keltaisia ja valkoisia
vammaisurheiliioila
kymmenistä eri maista.
Etelä-Atrikka on yksi
akliivisimmista osallistuiista,
ja - mikä tärkeintä - maata
edustavat sekä mustat että
valkoisel.

Miksi Suomi estää osallistu-
misemme kieltäytymällä anta-
masta matkarahaa moisiin kil-
pailuihin, joissa Etelä-
Afrikkakin kansainvälisten
vammaisurheilusääntöien mu-
kaan saa olla mukana?

Päällimmäinen peruste val-
tion urheiluneuvoston päätök-
sille lienee se, että kerran muil-
lekaan urheilijoille ei anneta ra-
haa sellaisiin kilpailuihin joissa
rotusorrostaan tunnettu Etelä-
Afrikka on mukana, niin ei sit-
ten meillekään. Kuvitellaan il-
meisesti, että pieni Suomi 10-
-20 vammaisellaan saa rotu-
sorron Etelä-Afrikassa loppu-
maan. Antaa vain muiden mai-
den vammaisten niin idässä
kuin lännessä leikkiä yhdessä
eteläafrikkalaisten mustien ja
valkoisten kanssa, me suoma-
laiset emme mene samaan
hiekkalaatikkoon. Emme
vaikka kuinka nätisti pyydet
täisiin. Ja mitäpä siitäkään, jos
meidät erotetaan kansainväli-
sistä vammaisurheilujärjes-
töistä. - No, tuskinpa näin sen-
tään ajatellaan, vaikka päättä-
iien asenteita voisi joku ulko-
puolinen näinkin tulkita.

On tietysti kunnioitettavaa
pyrkiä vaikuttamaan epäkohtiin
kaukaisissakin maissa. Kukapa
meistä pyörätuolilla liikkuvis-
takaan rotusortoa voisi hyväk-
syä - ei kukaan. Emmehän
soisi itseämmekään unohdetta-
van tai väheksyttävän, sorta-
misesta puhumattakaan. Ra-
portit Etelä-Afrikasta ja muu-
alta kuitenkin kertovat, että
Etelä-Afrikan vammaisurhei-

lussa ei ole rotusortoa. Tällaista
toimintaa Yhdistyneet Kansa-
kunnatkin kehottaa tukemaan.
Toinen asia on sitten vielä se.
että kansainväliset vammais-
urheilujärjestöt pitävät ovensa
auki kaikille maille niiden
sisäisiin ongelmiin kaioamatta.
Toisin sanoen politiikka ei ole
kuulunut eikä saisi vastaisuu-
dessakaan tulla vammais-
urheiluun, niin kuin ei kaiken
järjen mukaan mihinkään muu-
hunkaan urheiluun.

Boikotoinnin ehkä .iotenkin
ymmärtäisi, jos esim. kaikki
pohioismaat ja sitoutumatto-
mat maat yhdessä sopisivat
Etelä-Afrikan rankaisemisesta.
Koska näin ei kuitenkaan ole
tapahtunut eikä todennä-
köisesti tule tapahtumaankaan

kun ei urheiluasioissa ole
syytäkään, niin miksi emme
menisi leikkiin mukaan.

Olisi vaikeasti ymmärrettä-
vää erikoisuuden tavoittelua,
jos Suomi vielä ensi vuonna
neljännen kerran peräkkäin
protestoisi Etelä-Afrikan
vuoksi. Onhan vuosi 1980
olympiavuosi myös vam-
maisille. Monet ovat lo aloit-
taneet tehostetun harjoittelun
Hollanti tähtäimessään.

Onko Suomen lippu olym-
piakisoissa Arnhemissa n. 60
muun lipun joukossa ja ovatko
suomalaiset liikunta-, näkö- .ia
CP-vammaiset n. 2000 muun
vammaisurheilijan kanssa lii-
kuntataidoistaan mittaa otta-
massa? Tämä riippuu vain
päättä.iistä ia niistä jotka anta-
vat toisten päättää. - VK
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Pohian-
tähti-kam-
pan ja
kestää
vuoden
loppuun.
Kuvrssa
huippu-
suunnis-
taia Liisa
Veiialai-
nen luo-
vuttaa kir-
ialiia
Väinö Lin-
nalle
oman
Pohian-
tähti-
kompassin.
(Keräys-
lupa n:o
4435-454- 78)

Ryhdy asiamieheksi:

Pohja ntä hti- kompassei I la
varoia urheilutoim intaamme

r Nyt on lokaisella pyörätuoli-
urheilijallakin mahdollisuus
kartuttaa Suomen invalidien ur-
heiluliiton toimintaa myymällä
Pohjantähti-kompasseja. Kam-
panja alkoi kevättalvella ja kes-
tää vuoden loppuun.

Kuvassa näkyvä kompassi
maksaa 20 mk. Sitä on erittäin
helppo myydä - toimittaialtakin
se melkein revittiin käsistä: 25
kpl kahdessa päivässä. Menes-
tyksen takaa kompassin käyt-
tökelpoisuus mm. marja- ja
sienireissuilla. Ja lapsille se on
mahdottoman hyvä lahja.

llmaiseksi kompasseja ei tar-
vitse kaupata. Myyntipalkkio on
4 mk/kpl. Jos tilaat esim. kaks.i
25 kpl:n laatikkoa, Yhteensa
50 kompassia, saat niistä rahaa
1000 mk. Tilittää sinun tarvitsee
kuitenkin vain 800 mk, joten
pari sataa jää vaivan palkaksi.

Soitapa nyt heti puh. 90-
718 466/Helga Luoto tai lähetä
tilaus osoitteeseen

Suomen lnvalidien Urheiluliitto ry
Kumpulantie 1

00520 Helsinki 52

Hyväämyynlimenestystä. tr
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Parempiin tuloksiin
paremmin välinein

(pyörätuoliurheilussakin)

KORIPALLOON _ RATA.AJOON _ SLALOMIIN

URHEILUPYÖRÄTUOLI ORTOPEDIA 8 USP

Uutta v. 1979:
Malli "Grothe"
a 12 suuren pyörän akselin

kiinnityspistettä (kaikki
runkoputken etupuolella).

o Koripalloon ja rata-aioon
uusi erittäin herkäksi laa-
keroitu 5" kokokuminen
pikkupyörä USA:sta.

"Paras sarjavalmisteinen urheilupyörätuoli,,, sanovat tuolia testanneet pyö-
rätuoliurheilijat tästä ORTOPEDIAn uutuudesta, jonka syntyyn ja rakentee-
seen ovat myös suomalaiset pyörätuoliurheilijat ratkaisevasti vaikuttaneet.

M"ii.tiä li*riuär*,:
PYYTÄKÄÄ YKSITYISKOHTAINEN ESITTEEM ME

Miksi Etelä-Afrikka yhä syynä
matkarahoien kientämiseen?
tt Miksi valtion urheiluneuvosto yhä estää suomalaisten
osallistumisen vammaisten omiin MM'kilpailuihin Englan-
tiin, vaikka mikään muu maa ei enää boikotoi Ete!ä'
Atrikkaa?
rr Tätä kysellään iälleen vammaisten piiriss'ä, sillä kah-
tena vuotena ei suomalaisioukkuetta ole Stoite Mandevil-
leen voitu Iähettää.
rr Myös tänä vuonna taitaa käydä samoin.

r Etelä-Afrikan vammaiset ei-
vät Suomen poliittisen urheilu-
johdon mielestä saa osallistua
kansainväliseen urheilutoimin-
taan maan rotusortopolitiikan
vuoksi.

Mutta eteläaf rikkalaiset osal-
listuvat. Ja kaikki muut maat -
idässä ia lännessä - hyväksy-



Etelä-Af rikan
vammaiset yhdes;sä
rotusortoa vastaan
maansa hallituksen
luvalla
. . . jatkoa ed. sivulta

vät sen, koska Etelä-Afrikan
vammaisurheilussa ei ole rotu-
sortoa. Myöskään kansainvä-
liset vammaisurheilujärjestöt
eivät halua estää minkään
maan osallistumista poliittisin
perustein.

Vain Suomi on eri mieltä.
Valtion urheiluneuvosto ei anna
matkarahaa sellaisiin ulko-
maisiin kilpailuihin, joihin etelä-
af rikkalaisten tiedetään osallis-
tuvan. Tämän vuoksi Suomi
jäänee tänä vuonna jo kolman-
nen kerran pois MM-kisoista.
Myös seuraavista olympia-
kisoista saatetaan jäädä tällä
menolla pois - ainoana poh-
joismaana.

YK:n päätökset ja
Suomen ulkopolitiikka
I Valtion urheiluneuvosto ei
myönnä Suomen invalidien ur-
heiluliitolle matka-avustusta
vammaisten MM-kisoihin Eng-
lantiin, koska sinne osallistuu
apartheid-politiikastaan tun-
nettu Etelä-Afrikka.

Yhdistyneiden Kansakunlien
päätöksiin ja maamme viral-
liseen ulkopolitiikkaan vedoten
matkarahaa - n. 20 000 mk - ei
anneta. Näin suomalaiset, jotka
jo useana vuonna aikaisemmin
ovat osallistuneet menestyksel-
lisesti samoihin kisoihin, eivät
ole voineet lähettää 10-20 hen-
gen joukkuetta, koska muuten-
kaan matkarahoitusta ei ole
voitu järjestää.

Myös tämänvuotiset MM-

kisat ja ensi vuclden olympia-
laiset taitavat ,i.äädä suoma-
laisilta näkemättåi, ellei päättä-
jien asennetta s.aada muuttu-
maan.

Pyörätuolia käryttäville sel-
käydinvammaisille, amputoi-
duille ja näkövam,,maisille sekä
vastaisuudessa myös CP-
vammaisille po'liitikkojemme
omituisesta YK:n päätöslausel-
mien tulkinnasta orn tietysti har-
mia. lnnostus jo kuntoutusmie-
lessä tärkeään liik untaan on ur-
heilevilta vamm.aisilta häviä-
mässä, koska niåyttöä taidois-
taan ei voi esittäiä kunnon kil-
pailuissa.

"Rodun pernrsteella. . ."
I Maamme hallituksen ja ur-
heiluneuvoston kanta perustuu
muka YK:n p,äätöslauselmiin.
4.11.1976 YK tosin "kehottaa
boikotoimaan rodun perus-
teella valittuja eteläafrikkalaisia
urheiluelimiä ja -joukkueita,,.
Tämän mukaisesti Suomi ja
eräät muut maat ovat näin toi-
mineetkin ns. terveiden urhei-
lussa. Mielessä on ainakin
purjelentokilpailujen jupakka
muutama vuosi sitten.

Mutta YK:n sama yleisko-
kous "kehottaa jäsenvaltioita ja
kansainvälisiä urheilujärjes-
töjä tukemaan aktiivisesti yh-
teistyössä vapautusliikkeiden
kanssa toteuiettavia projekteja
rotuerotteluu I perustumatto-
mien, Etelä.Afrikkaa todella
edustavien j rukkueiden muo-
dostamiseks: '.

Ja vielä YK "kiittää kaikkia
eteläafrikkalaisia urheiluelimiä
ja urheili.ioita, jotka ovat taistel-
leet urheilun alalla tapahtuvaa
rotuerottelua vastaan',.

Sekajoukkueet
vuodesta 1975 alkaen
r Missä mallissa Etelä-Afrikan
vammaisurheilu sitten on?
Onko siinä rotusortoa?

Vielä vuonna 1974 Etelä-
Alrikkaa edustivat esim. pyörä-
tuoliväen MM-kisoissa Englan-
nissa vain valkoiset. Mutta seu-
raavana vuonna oli Etelä-
Afrikasta samoissa kisoissa se-
kajoukkue, jonka lähettä-
miseen oli saatu lupa maan hal-
litukselta. Se oli ensimmäinen
eteläafrikkalainen urheilujouk-
kue., joka oli valittu ulkomaille
MM-tasolle ansioiden mukaan
ilman rodun, ihonvärin tai us-
konnon vaikutusta.

Etelä-Afrikan vammaiset
mursivat siten vuosikymmeniä
jatkuneen rotusorron - ja halli-
tuksensa luvalla - maassaan.

Myös Kanadassa'l 976 pidet-
tyihin vammaisten omiin olym-
piakisoihin Etelä-Afrikasta oli
valittu monirotuinen joukkue,
samoin vuosien 77 ja78MM-
kisoihin Englantiin.

Muut eivät boikotoi
Suomea uhkaa
erottaminen
I Montrealln pääolympialai-
sissa ncusi Etelä-Afrikan
vuoksi melkoinen mekkala.
Sama kireä keskustelu jatkui
Torontossa vammaisten
omissa olympiakisoissa. Muu-
tamat Afrikan ja ltä-Euroopan
maat boikotoivat kisoja, koska
Etelä-Afrikka kansainvälisten
vam m aisu rheilujärjestöjen
(ISOD, ISMG) sääntöjen mu-
kaisesti sai osallistua sekajouk-
kueellaan.

Mutta seuraavina vuosina
MM-kisoissa ei soraääniä enää
kuultu. Vain Suomi jaksoi boi-
kotoida kisoja. Esimerkiksi
muut pohjoismaat ja sosialis-
tiset valtiot osallistuivat nor-

maalisti kisoihin ja hyväksyi-
vät Etelä-Afrikan.

Suomen asenne ihmetyttää
muita maita ja kansainvälisiä
vam maisu rheilu järjestöjä.
Suomi on jopa uhattu erottaa
liitoista ia sitä myöten kansain-
välisistä kontakteista, ellei se
hyväksy Etelä-Af rikan osallistu-
mista.

Maamme vammaisia tilanne
kiusaa eniten. Hyvään alkuun
päässyt kansainvälinenkin toi-
minta uhkaa näivettyä, samalla
kun useimmin työssä tai liiken-
teessä vammautuneiden nuor-
ten motiivi urheilemiseen vä-
henee. Turhaudutaan - ja vain
päättäjien välinpitämättömyy-
den vuoksi. Kukaan ei ole vai-
vautunut paneutumaan asiaan
riittävän vakavasti.

Varfrmaistiikunta
suosiossa
t Vammaiset liikkuvat nyky-
ään ahkerasti. Meidät totute-
taan jo kuntoutusvaiheessa
omatoimiseen liikuntaan. On
koripalloa, pöytätennistä, uin-
tia, voimailua, jousiammuntaa,
yleisurheilua jne. Monet jatka-
vat harjoittelua kotioloissakin ja
osallistuvat kilpailuihin. Hyvän
kunnon lisäksi saadaan tunne
menestymisestä, työssäkään
sitä suurin osa vammaisista ei
voi saada.

Kansainvälisessä vammais-
urheilussa, kuten urheilussa
yleensäkin, on kysymys myös
paljosta muusta. Meille vam-
maisille kisat ovat sosiaalinen
tapahtuma, iossa sadat, lopa
tuhannet ihmiset kymmenistä
eri maista kohtaavat. Esim.
Kanadan olympialaisissa oli n.
1600 vammaisurheilijaa 43:sta
eri maasta. Suomesta oli 52
osanottaiaa, joista pääosa oli
pyörätuolilla liikkuvia selkäy-
dinvammaisia, loput amputoi-
tuja ja näkövammaisia.

Englan nissa Stoke Mandevil-
lessa vuosittain pidettävissä
MM-kisoissa on myös satoja
osallistujia kymmenistä eri
maista.

Jääkö Suomi pois
olympiakisoista?
r Jääkö Suomi vastaisuu-
dessa pois näistä tapahtumista,
riippuu täysin maamme halli-
tuksen, valtion urheiluneuvos-
ton ia opetusministeriön kan-
nasta. Jo kolmena vuotena ei
veikkaamisesta ia lottoa-
misesta ole herunut vam-
maisille matkarahoja.

Ensi vuosi on myös vam-
maisille olympiavuosi. Kisat pi-
detään Hollannissa, jonne odo-
tettaneen n. 2000 osanottajaa
liki 60 eri maasta. Mukana ovat
ensi kertaa myös CP-
vammaiset.

Kisat ovat Hollannissa,

vaikka vammaisten olympia-
laiset on pyritty pitämään var-
srnarsessa kesäolympia-
maassa. Neuvostoliitto ei aina-
kaan toistaiseksi ole innostunut
vammaisurheilusta, vaikka
kisoja useaan otteeseen sinne
on tariottukin. Monet muut so-
sialistimaat ovat aktiivisesti
mukana. Samalla ne hYväksY-
vät ulkopolitiikkansa mu-
kaisesti Etelä-Afrikan vam-
maisurheilun rotusortoa vas-
tustavaksi toiminnaksi.

Näin tekevät myös muut
pohloismaat ja kaikki vam-
maisurheilulle arvon antavat
valtiot.

Milloin Suomi? !

HANKI AUTOOSI

BLACKSTONE
AUTONLÄMMIT!N

- lämmittää sisätilat
- kirkastaa tuulilasin ja ikkunat
- lämmittää moottorin käynnistysläm-

PöÖn
- antaa alusta asti lämpimän ajon

nautinnon

ASENNUS - MYYNTI. HUOLTO - VARAOSAT

AI,S-AUTO9
ALEKSIS KIVENKATU 10, HELSINKI50,90-718 775



Laulava
Raimo.

Kartutettiin matka-
kassaa Hollantiin
I Usealla tuhannella markalla
karttui pyörätuoliurheiliiain
matkarahakassa Hollannin
olympiakisoihin viime syksynä
Lauttasaaren Liikuntakeskuk-
sessa yärlestetyssä illallistilai-
suudessa. Satakunta ihmistä
tuli, illasti ia viihtyi pyörätuoli-
urheilua kuvaavin symbolein
korsrelussa Arlo Hletasen ve-

tämässä liikuntapai kassa.
Viihdyttäiinä olivat Ralmot

Häfinen ja lnkinen. Toinen,
arvaa kumpi, puhui, toinen lau-
loi. (Höyry piti samalla ihmiset
ajan tasalla suomalaisen toi-
meenpanemasta lentokone-
kaappauksesta; ilta oli iust se.i

llmeisesti tänä vuonna tava-
taan samo/ssa merkeissä. tr
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Autot ja tarvikkeet
käsivoimin
autoileville

STOCKMANN AUTO
Kehräämönlie 2-4, 00380 Hetsinki 38
puh. 550 091

Hyvin ruoka
maistui ia lii-
kuntakes-
kuksen tyttö-
ien tarioilu
pelasi.

Elli KoNa
palkittiin vuo-
den parhaana
jousiampu-
iana. Yas.
Pentti Ryt-
Rönen, Pekka
Hätinen ia
iuontaiat.

Plrkko Nlkklnen vattioi arpaiaispalkintoia. Natte Mtesmäkl huolehti ianoisten lalvelusta

\f()L\71O
$ttfJ|','+t9'f'#"^ W
ESITTETYAUTO.
Terueluloo koeojomoon jo Soilo jo sovi esitlelyslö
tuntamoon ojomisen iloo. koeojosto puh. 765 455 /



Ma ksi maali ne n h a pe n ku I utus
mitataan m m. iuo ksu matolla.
Va s. Ra uno Sauro seuraarnassa
fimo Hämäläisen kelausta.

Talous tarvitsee nyt uutta voimaa;
kaikki mahdollisuudet on käytettävä hyväksi.

Lujitamme talouselämän perustaa laajentamalla

J alostamme vesi-, hii I i:1å:ifiS iåLTåfl.,urtu säh köeners iaa
Tuotannon monipuolisuus varmistaa sen,

että sähkö on kriiseistä vapaata, luotettavaa energiaa.
Sähkön varaan kannattaa rakentaa.

Tutkitaan Peurungassa:

Mitä kuntoharioitus
saa meissä aikaan
rr Monta litraa hikeä ovat meikäläiset jo tiputtaneet Peu-
rungan testeissä viime ja tänä vuonna. Mutta hyvään tarkoi-
tukseen meitä on höykytetty: aiotaan selvittää, miten kah-
den tai neljän viikon tiivis kuntoilu meihin vaikuttaa.
rl Menee kuitenkin ensi vuoden puolelle, ennen kuin liki
60 kärrypoikaa on tutkittu.
rl Seuraavassa tutkimuksen vetäjä, liikuntatiet.maist.
Rauno Sauro Peurungasta kertoo syynistä tarkemmin.

r Selkäydinvammaiset muo-
dostavat jatkuvasti kuntoutetta-
van kroonikkojen erityisryh-
män. Vamman korkeudesta
riippuen pääosa toimivista li-
haksista sijaitsee ylävartalossa.

Päivittäiset toiminnat ia liik-
kuminen pyörätuolilla tapahtu-
vat käsivarsien ia hartianseu-
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dun lihaksiston varassa. Näi-
den lihasryhmien suorituskyky
suhteessa kehon painoon on
ratkaiseva henkilön omatoi-
misuudelle.

Voidaan perustellusti olettaa,
että hyvä fyysinen suorituskyky
lisää selkäydinvammaisten toi-
mintamahdollisuuksia päivit-
täisten tehtävien, työn ,a vapaa-
ajan suhteen.

Aikaisemmin on selkäydin-
vammaisten suorituskykyä tut-
kittu erittäin vähän ja tutkimuk-
sen kohteena ovat olleet vam-
maisurheilijat. Kirjallisuudessa
ei ole tietoa suorituskyvystä eri
vammaluokissa. Tiedot liikun-
nallisen kuntoutuksen vaiku-
tuksista ja selkäydinvammais-
ten suorituskyvystä ovat tär-
keitä kuntoutushenkilökunnal-
le, päätöksentekijöille, kuntou-
tusta kustantaville virastoille ja
erityisliikunnasta huolehtiville
ammattiryhmille.

Tutkimuksen tarkoitus
Peurungassa tammikuussa v.
1978 aloitetun seurantatutki-
muksen tarkoituksena on sel-
vittää mikä on selkäydinvam-
maisten fyysinen suorituskyky
eri ISMG-vammaluokissa, mi-
ten 2 tai 4 viikon liikuntahar-
joittelu vaikuttaa siihen ja
kuinka kauan mahdolliset tu-
lokset säilyvät kotioloissa.

Samoin pyritään selvittä-
mään mitä vaikutusta on ko-
honneella suorituskyvyllä päi-
vittäisiin toimiin, harrastus-
aktiivisuuteen ja eräisiin tervey-
teen liittyviin tekijöihin.

Lisäksi laaditaan normisto
eri vammaryhmien suoritus-
kyvystä ja selvitetään Astrandin
epäsuoran hapenkulutuksen
mittausmenetelmän virhe sel-
käydinvammaisilla.

T'1 I 1;,1 ;.i.1 l'ii t,.r;iii, i(:,
Tutkimuksen perusjoukon
m uodostavat traumaattiset sel-
käydinvammaiset 18-40-
vuotiaat miehet. Koehenkilöik-
si otetaan kaikki vuosina
1978-1979 erilaisilla maksu-
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Lihasvoimaa
tutkitaan mm.
penkkipun
nerruksella.
Takana
Kari lkonen.

Dippeiä punnertamalla
ia "leuan vedolla"
saadaan selville,
onko hihassa mitään.

't 8-40=vr.:otiaat
tutkitaan . . . jatkoa e.,

sitoumuksilla Peurunkaan kun-
toutukseen saapuvat em. ryh-
mään kuuluvat vammaiset, (yh-
teensä 55-60 henkeä). Nor-
misto laaditaan kaikkien vuo-
sina 1 976-1 979 kuntoutettujen
selkäydinvammaisten tulok-
sista.

Kontrolliryhmään kootaan
Käpylän kuntoutuslaitoksen ar-
kistotietojen perusteella 30 ver-
tailupariksi sopivaa vammaista.

I iIiir,..";,if:ir

Koeryhmä osallistuu Peurun-
gan kuntoutusohjelmaan, jo-
hon sisältyy päivittäin 4 tuntia
liikuntaharjoituksia. Ohjelma
on viikoittain progressiivinen ja
sisältää verenkiertoelimistöä,
lihasvoimaa ja koordinaatiota
lisääviä harjoituksia. Fyysinen
suorituskyky mitataan 4 viikon
kuntoutusjakson alussa, jakson
puolivälissä ja lopussa sekä 3
kk ja 1 vuosi jakson päätty-

. sivuita

misen jälkeen. Kontrolliryhmän
mittaukset ovat vastaavina ai-
koina lukuun ottamatta iakson
pu olivälimittausta.

Fyysisen suorituskyvyn mää-
ritys sisältää maksimaalisen
hapenkulutuksen mittaamisen
(suora menetelmä) käsi-
ergometri- ja juoksumatto-
työssä, cooper-testiajon, keuh-
kotoiminnan mittaukset sekä li-
hasvoimamittauksia. Verinäyt-
teistä analysoidaan Hb, La, lak-
taatti, leukosyytit, rasva-arvot,
kalium, kalsium, glukoosi, kre-
atiniini ja virtsanäytteistä albu-
miini, glukoosi, solut sekä bak-
teerit.

Kyselykaavakkeilla selvite-
tään mm. työtilanne, koulutus-
tausta, lääkeaineiden käyttö,
nautintoaineiden käyttö, virt-
satietulehdukset, painehaavo-
len esiintyminen, liikuntatot-
tumukset ja harrastusaktiivi-
suus. Kyselylomakkeiden tie-

Käsiergometilllä
saadaan miehestä
mehut i rti vaivattomasti.
Vas. Rauno Sauro.

doista lasketaan riiPPuvuudet
fyysisen kunnon osateki,öihin.

Tulokset analysoidaan ja kä-
sitellään Jyväskylän yliopiston
tietokoneilla.

Tutkijat
V. 1978 aloitettu tutkimus teh-
dään pääosin opetusminis-
teriön apurahan turvin Jyväsky-
län Urheilu- ia kuntotutkimus-
aseman ja Peurungan yhteis-
tutkimuksena. Vuoden 1978 ai-
kana on tutkimukseen osallis-
tunut yhteensä 50-60 koe- ja
kontrollihenkilöä. Vastaavina
tutkijoina toimivat LitM Rauno
Sauro, LitM Veikko Puputti ja
LL Risto Kauppinen Peurungan
kuntoutumiskeskuksesta. Tut-
kimusaseman osuutena on an-
taa asiantuntija-apua (tutki.ia ia
johtokunta) ja lisäksi aseman
laboratoriossa suoritetaan ioi-
takin verianalyysejä. !

Cooperin tesfla/ossa
painalletaan 12 min
täysillä ia sitten
katsotaan, palionko
matkaa taittui.
Kuvassa Taisto Kainun
tyylinäyte.

13



Vauhti päälle

ja

VERMOON

Suurin
ravivetovoitto
voi olla jo yli

400 000 mk

Lue ja nauti.
Lue, mitä mukavaa Sinutle tarjoavat Honda ClvlcJa Accord:

Kun istut Hondaan nautit qiamisesta hed.

Kun sanomme "hyvät ajo-ominaisuudet", tar-
koitamme sitä kirjaimellisesti. Hondaa on nautinto
ajaa. Etuveto, hyvät istuimet, hyvä näkyvyys, kevy-
ei hallintalaitteet, tehokas tuuletus- ja lämmitys-
järjestelmä ja lämmitettävä takalasi. Ja paljon muu-
ta,

Hyvät tilat, mutta komPakti koko

Auton ei taruitse olla iso ollakseen tilava. Hon-

dassa on tilaa pitkällekin ajajalle sekä tietysti koft-

tuullisesti myös takapenkkiläisille' Ja tavaroille,
sekä tietysti pyörätuolille. Isot ja leveälti avautuvat
ovet helpottavat lastausta ja autoon nousua.

Verustclu omaa luokkaansa.

Accordissa on esimerkiksi vakiona radio, takala-
sin pesulaitteisto, halogeenivalot, turvallisuus-
monitori, huoltotarpeenilmaisin, kierroslukumittari,
keiio. . . Honda-luokan varustelua et kerta kaikki
aan löydä muista saman hintaluokan autoista'

Suorituskykyincn' mutta silti taloudelllnen.
Hondan moottori on suorituskykyinen ja sitkeä'

Serr ansiosta Hondalla pystyy ylläpitämään kunnon

matkanopeutta täydeltäkin kuormalla - ja Honda

myös kiiLtyy kunnoll.a, jopa viitosvaihteellakin'
Moottori on matalåvireinen, kestävä ja taloudel-

linen. Käsivalintaisen Civicin DlN-normikulutus on

vain 7,0 l/l0o km.
Accordin 7,5 l/l00 km. Lisäksi Honda käyttää

matalaoktaanista (92 okt.) polttoainetta.

Huoltoväli peräti 24.000 kml
Hondan huoltoväli on pidempi kuin millään

muulla Suomessa myytävällä autolla. Se osoittaa,
että Honda on kestäväksi mitoitettu ja hyvin tehty.
Myös öljynvaihto ja turvallisuustarkistus tehdään
poikkeuksellisen pitkin välein, vain joka 8.00O. km.

Edis§ksellinen automaattivaihtelsto' Hon-
drmatic.

Ajaminen Hondamaticilla on hyvin yksinkertais-
ta. Käytännössä kuljettaja valitsee jomman kum-
man kahdesta ajoalueesta, kaupunkiajo/maantiea-
jo. Hondamatic hoitaa loput täysin nykäyksittä ja
portaattomasti.

Hondamatic on edistyksellinen automaatti
vaihteisto - myös sen huollontarve on muita auto-
maattivaihteistoja vähäisempi; se ei öljynvaihdon
lisäksi vaadi mitään muita huoltotoimenpiteitä.

Honda on edullinen.

Honda Ciciv 3 D.'.....".........'........ 37.950 ovh'
Honda Civic 3 D Autom".........'....42.950 ovh.

Honda Civic 5 D........................... 42.950 ovh.
Honda Civic 5 D Autom................47.500 ovh.
Honda Accord 3 D...."..........'....... 55.950 ovh.

Honda Accord 3 D Autom...."...'... 60.950 ovh.

Honda Accord 4 D.........".........'... 57.950 ovh'
Honda Accord 4 D Autom'.'..........62.950 ovh.

Aja ja nautitSamposopimusl
uusr
yksinkeftainen
tapa hoitaa
Yakuutusasiat

SiAMPO-YHTIOT

Tee Perheen

SATvlPO KALE\A

J-

14
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POI-AR47OS
RAKEI.{NEJTU SINULLE

JOKA KAYTAT RULLÄIUOLL\
Polar 470 s on erikoisrakenteinen muunnelma suositusta polar 47O-tyypistä.
oviaukon leveys on 81 cm. Rullatuolia varten tässä mallissa on erityinen astin-
silta, joka työnnetään vaunun lattian alle silloin, kun sitä ei käytetä. valaisi-
mien katkaisijat, keittiön vesipumppu ja muu varustus on erityisesti suunni-
teltu siten, että niitä on helppoa hallita rullatuolista käsin.
Lisäksi lattiapinta-alaa on tässä erikoismallissa lisätty.

Polar 470 S on kaikkea, mitä tarvitset
mukavaan matkailuun.

Valmistaja:

AB Polarvagnen
Maahantuoja:

o,yMaanAutouu
Myynti: Jälleenmyyjät kautta maan

Ovatko aamut Yaikeita?
Joskus hyvinkin vaikeita.

Mikä einulle iuuri nyt on tär-
keää?
Terveys ja omatoimisuus.

Entä vuoden, parin päåetä?
Saada voimaa lisää.

Miten haluaisit elää kym-
menen vuoden kuluttua?
En aiattele niin kauas.

Koetko vammautumisesi
rangaisluksena iostakin?
Enpä usko.

Uskotko joutuneesi sovitta-
maan jotakin vammautumisel-
lasi?
En.

Miksi luulet ioutuneesi pyö-
rätuoliin?
Turvavyö puuttui.

Onko sinun helpompi seu-
rustella vammaisten kuin ter-
veiäen kanssa?
Ei.

Mikä pahoittaa mielesi?
Jos tunnen itseni liian avutto-
maksi.

Mistä saat hyvän mielen?
Jos olen saanut iotakin hyödyl-
listä aikaan.

Mitä teel mieluilen?

Luen ja käyn saunassa rentou-
tumassa.

Vihaalko iotakin ominai-
suulla lähimmäisissäsi?
Liika uteliaisuus on tyhmää.

Mitä lähimmäisissäsi enilen
arvostal?
Rehellisyyttä.

Kummrn valitsisil?
a) tulen terveeksi ja menetän
nykyisel etuuteni
b) jatkan tämänhetkigtä oloti-
laani
A:n.

Miksi?
Ei ole niin merkittäviä etuja.
Terveenä nautin liikkumisesta
paljon enemmän.

Entä ios tulisitkin terveeksi,
milä ensi töiksesi tekisit?
Panisin kädet ristiin ja kiittäisin.

Mikä sinua vammaisena ole-
miseeea eniten kiusaa?
Liikunnan rajoittuminen pieniin
ympyröihin.

Oletko sopeutunul vam-
maisuuteesi?
Luulen olevani.

Mikä einua aulloi sopeutu-
misessasi?
Hyvät ystävät ja kirkonmiehet.

Mitä teet kun ikävystyt?
Otan pienet - torkut.

Onko asuntosi tyydyttävä?
On.

Mitä epäkohtia ympäristös-
säsi on?
Ei mitään.

Mikä eosiaalinen epäkohta
Suomessa sinua eniten ärsyl-
rää?
Asuminen on liian kallista.

Miksi et käy työseä?
Ei onnistu näillä käsillä.

Milä luit viimeksi?
Tahvanainen: Erikoistehtävä.

{liksi kannattaa elää?
En tiedä kannattavuudesta.' Mitä uskonlo sinulle merkit-
see?
Antaa ajattelemisen aihetta.

Mitä mieltä olet Yammaisur-
heilusta Suomessa?
Hyvä homma. Vetää kaverit
pois neljän seinän sisältä.

Miten hoidat kuntoasi?
Uin ja ammun jousella.

Pitääkö meidän boikotoida
Etelä-Afrikkaa?
Eipä näissä ympyröissä, eivät-
hän muutkaan. tr

UNTO IKONEN, 31
Kerava
r Unski koukkasi autollaan
kaurapbllon kautta kesällä
1970 Ilomantsi$a sillä seu-
rauksella, etlä kautarangan vii-
des nikama vaurioitui ia ialat,
osittain kädetkin halvaantui-
vat. Tuli tetra kerta laakista.
Mastoasentaia U. lkosen hom-

mal Yleisradiossa loPPuivat
siihen paikkaan'

Nykyisin Uneki elelee vai-
monsa ia eläkkeenså turvin
Keravan Kannistossa. Ja
useinpa mies nähdään meikä-
läisten urheiluaskareissa mu-
kana.

Porautuminen pintaa sy-
vemmälle tuotti tällaisen tulok-
3en.
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Ei Uoluo 343 teilii polultto.n.
o

...sG uoin tunluu sihii.
Tasapainoisen rakenteen, erinomaisen jousituksen ja
automatiikan ansiosta Volvo 343 on mitä mainioin
ajettava kiharillakin teillä.
Korin tutkitun muodon ansiosta Volvo 343 ei pienistä

§rolJ[r0
§uomensukuinen

sivutuulista hätkähdä
ja takalasi pysyy puh-
taana kurakeleilläkin.
T\.rle käymään, niin
näet, millainen on
monikäyttöauto
parhaimmillaan.

18

Kuula- ia klekkohommat
suiuvat Taito Ohmerolta
nykyään erittäin hyvin.
Kiekossa varsinkaan
ei kunnon vastusta
tahdo löytyä.

lr Viitasaarella Keski-
Suomessa elelee vuoden
1 978 pyörätuoliurheilija,
entinen metsä- ja
sekatyömies Taito
Ohmero, 28. Hän
vammautui
kotikunnassaan 1972
ajettuaan
moottoripyörällä
metsähallituksen puolelle.
Ja niinkin juhlavasti,

Taito Ohmero

että vasta 16 metrin
ilmalennon jälkeen
maahan palasi.

rt "Kokemattomuuttani
koko vahinko oli", Taito
myöntää. Mutta miten

hän on tuosta "jaloilleen"
päässyt, si itä seu raavassa
vähän enemmän.

VuodGn pyöräffiI ffiiliiä
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Näinkin saa
voimaa hankituksi.
"Bullvöökkeri" sopii hyvin
kotioloihin.

I

I

3 "Kolme viikkoa makasin ta-
j( ttomana enkä herättyäni-
k iän tiennyt, mitä oli tapah-
tr nut", hän muistelee.

Taito vietti kolme kuukautta
Jyväskylän Keskussairaalassa
Ja sitten viisi kuukautta Käpylän
Ku ntouttam islaitoksessa.

"Vasta Käpylässä tiesin,
mikä lopullinen tilanteeni tuli
olemaan. Ja niin aloitettiin
omatoimiseksi pyörätuolissa
eläjäksi opettelu."

Käpylästä päästyään hän
meni Viitasaaren sairaalaan
neljäksi kuukaudeksi. Ennen
kotiin paluuta oli vielä sopeutu-
misleiri Järvenpäässä.

Mutta kotona alkoivat vai-
keudet:

"Makuuhaavojen kanssa
tappelin kolme vuotta, ennen
kuin ne saatiin leikkauksella
korjaantumaan", Taito sanoo
harmissaan.

Kipinä urheilemiseen tuli
Taitolle - kuten monelle muul-
lekin - Käpylästä. Ensim-
mäisiin SM-kilpailuihin Taito
osallistui 1973 ja MM-kisoihin
Englantiin tuli lähtö seuraavana
vuonna. Menestys ei vielä sil-
loin häikäissyt, eikå vähiten

huonon yleiskunnon vuoksi.
Mutta sitten alkoi löytyä lää-
kettå siihenkin.

"Vajaa pari vuotla sitten
hommasin itselleni painonnos-
tovälineet. Kolistelen punttien
kanssa melko säännöllisesti
2 3 kertaa viikossa ilman eri-
tyistä ohielmaa. Ennätys on nyt
95 kg. Myös pikku punteilla
olen jumpannut", Taito sanoo
ja näyttää ilmeisen hyväkun-
toiselta.

Mainittakoon, että vakuutus-
yhtiöt ovat korvanneet mm.
penkk ipun nerrusväl ineet
meikäläisille. Taitokin arveli lä-
hettävänsä laskun omalle mak-
sajalleen.

Uimahalli puuttuu
mutta ulkoilla voi

! Parhaiten Taito on viihtynyt
kenttälajien parissa. Erityisesti
kiekko ja rata-aio tuntuvat so-
pivan hyvin. Peurungan halli-
kisoissakin tuli komea 18,05
metrin kaari ja kulta ll-
luokassa.

"Jousiammuntakin kiinnosti,

nrutta jätin sen. Harjoittelu koti-
puolossa ei onnistu ympäri
vuoden, siinä syy. Myös uinti on
iäänyt, koska Viitasaarella ei
ole uirnahallia", Taito sanoo.
Mutta kertoo heti perään löy-
täneensä halvan huvin ja hyö-
dyn Ienkkeilystä kärryllä.

"Viime kesänä tein pyörätuo-
lilla keskimäärin 5 kilometrin
päivälenkkejä, joskus jopa yli
10 km. Välillä kävin urheiluken-
tällä Cooperin testissä ja ilok-
seni huomasin edistystä tapah-
tuneen", kelaaja Ohmero jutte-
lee. Ua myönsi olevansa kun-
non lenkin päälle kuin eri mies.

Uusimpana lajina Taitolla on
nyt koripallo, jota hän on viime
syksystä lähtien pelannut
Keski-Suomen joukkueessa.

"Pyrin käymään kolmesti vii-
kossa tunnin kerralla koreja
heittelemässä eräällä koululla.
Kyllä sekin kuntoilusta talvella
käy", Taito sanoo.

Vahinkona Taito Pitää sitä,
kun Viitasaarella ei ole muita
urheilusta kiinnostuneita pyö-
rätuolilaisia.

"Olisi palion mielekkäämpää
kaverin kanssa treenata. Py-
syisi henki päällä." tr

Pikkupunteilla voi
ensin lämmitellä .

. .. ennen kuin ryhtyy
tosi toimiin levytangon
kanssa. Taitolla on
h yv ät vo i mai lu väl i neet
- ia lähellä: kotona.
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o kiinnit§r- kunnolla ja tiiviisti
o ei aiheuta ihoärsytystä

. joustaYa

o yksinkertainen käyttää

o helpottaa hoitoa

Urihesive yksinkertaistaa
ja parantaa Uridrop

virtsankcräåjän käyft öä
ja toimintaa

Urihesive / Uridrop myynti:
Oy Tamro Ab
Ruosilantie 14

OO39O HELSINKI39
90.54401 I

Lisätietoja Urihesivesta:
Tam-Drug Oy
puh. 90-5zt40ll

90.543 I t7

22 25

Hyviä kokemuksia
istu intyynystäu udesta

Avaruusteknologiaa:

lr Yhdysvaltain ilmailu- ja
avaruushallituksen Nasan
toimesta avaruusaluksiin
kehitetty uusi
istuinmateriaali on
osoittautunut hyväksi
pehmusteeksi myös
pyörätuolin käyttäjälle.
I! Ja siitäkös ei ole muuta
kuin hyvää sanottavaa. Niin
keskeinen asia istuminen ja
siinä ehjänä säilyminen
alavartalostaan
halvaantuneelle on.

OY
SCAN.AUTO

AB

I Uusi "T-FOAM"-tyyny on
valmistettu kevyestä, kestä-
västä ja joustavasta aineesta,
jota kutsutaan hienosti "visko-
elastiseksi avosolu-polyure-
taanivaahdoksi". Aineesta voi-
daan tehdä myös mm. patjoja.

Vaahtotyyny reagoi erittäin
herkästi paineeseen ja läm-
pöön. Se pehmenee lämmetes-
sään ja kovettuu kylmetessään.
Tyyny jakaa paineen tasaisesti
eliminoiden hyvin mm. istuin-
kyhmyjen aiheuttaman
parneen.

Koska vaahtotyyny on ns.
avosolumateriaalia, sen kanssa
ei tarvitse hikoilla. Kevytkin
vaahdosta tehty uutuustyyny
on.
I Vaahtotyynyä on saatavana
eri kovuuksina. Sitä voi helposti
leikata ja liimata esim. eri ko-
vuisia paloja toisiinsa.

lnvasta, joka tyynyä myy,
kerrottiin, että tällä hetkellä
pyörätuoliin sopivia vaahto-
tyynyjä saa neljää eri sorttia:
- 8 cm:n paksuista kovana tai
pehmeänä

5 cm:n paksuista kovana tai
pehmeänä

Käyttäjän painon mukaan
tyynyjä suositeltiin hankittaviksi
seuraavasti:
- alle 50 kg: 5 cm pehmeänä
,- alle 80 kg: I cm pehmeänä
ia/lai 5 cm kovana
- yli 80 kg: 8 cm kovana.

Hyvin - ainakin tämän leh-
den toimittaialle - on sopinut
sellainenkin yhdistelmä, jossa I
cm pehmyt vaahtotyyny on alla
ja 5 tai I cm:n vaahtokumityyny
päällä.

Siitäpä vain uutta keksintöä
kokeilemaan. Hinta on vain
puolet "läskäristä" ja kevey-
tensä vuoksi tyyny sopii liikun-
tahommiinerinomaisesti. tr
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Kokkolan S M -kilpailut:

12 uutta ennätystä
Vuoden 1978 m€staruus-
kilpailuissa Kokkolassa tehtiin
peräti 12 Suomen ennätystå.
Kolme kilpailiiaa teki lisäksi
kaksi henkilökohtaista ennä-
tystä. s-ottelun suoritti loppuun
'10 kilpailijaa, loka on ennätys
sekin. Kisoihin osallistui
pyörätuoliurheilijaa.

Ennätysten tekiiät:

- I a Hannu Salonpää, rata-
ajo 60 m: 27,0

- I A Hannu Salonpää, rata-
ajo 200 m: 1.42,0

- I a Unto lkonen, keila:
'1 8,1 1

'- I b Eero Mäki, rata-aio 60
m:22,3

- I b Eero Mäki, rata-ajo
200 m: 1.18,4

- I c Kari Laine, rata-ajo 60
m:'19,2

- I c Kari Laine, rata-ajo 200
m: 1.09,4

- lll Vappu Lohjamo, kuula:
3.77

- lll Veikko Puputti, kiekko:
24,65

- lV Lauri Kylmä, kuula:
7,20

- V Kalevi Paajanen, kuula:
7,82

- V Jorma Karhunen, kei-
häs:19,45.

Osa ennätyksistä rikottiin
Peurungassa talvella.

PERHEAUTON

TULEE

OLLA

KUTEN

FORDTAUNUS.

-z7E\§=

Nvt 20000 km:n
" huoltoväli.

Ja huomattava
kustannuksien säästö.

Pyörätuol ikoripal Io-cup
1978-79
Lopullinen sariatilanne
Helsinki
Turku
Muu Suomi
Keski-Suomi

Otielutulokset
Turku - Helsinki
Muu-Suomi - Keski-Suomi
Turku - Keski-Suomi
Turku - Muu-Suomi
Helsinki - Keski-Suomi
Keski-Suomi - Muu-Suomi
Helsinki - Turku
Helsinki - Muu Suomi
Turku - Keski-Suomi
Muu-Suomi - Helsinki
Turku - Muu-Suomi
Keski-Suomi - Helsinki
Muu-Suomi - Turku
Muu-Suomi - Keski-Suomi
Keski-Suomi - Helsinki
Muu-Suomi - Helsinki
Keski-Suomi - Turku
Keski-Suomi - Muu-Suomi
Helsinki - Keski-Suomi
Turku - Helsinki
Keski-Suomi - Turku
Turku - Muu-Suomi
Muu-Suomi - Helsinki
Turku - Helsinki

12 12 0 736-354
12 8 4 486-490
12 3 I 387-495
12 1 11 278-547

24
16
6
2

(15-28)
(23- 6)
(27-14)
(17-12)
(24- 5l
(13-14)
(34-23)
(30- 1 2)
(22-161
(13-31)
(20-20)
(14-25\
(18-15)
(1e-13)
( 6-26)
(10-31)
(10-20)
(14-10)
(26- 4l
( 17-31)
('6-19)
(16-12)
(20-28)
( 19-32)

43-62
50-27
55-18
41-29
52-17
21-40
66-44
55-30
40-37
25-61
38-36
32-66
28-34
31-21
11-56
22-55
22-42
26-24
54-22
29-68
24-37
41-34
38-75
42-66

26 27

Thlvilämmin

Datsunl2OA
mukavaa matkantekoa
tuiskussa ia tuulessa.

Datsrur keståiål ia säästää.
DII§I'T

OY
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Anu Äinasola sai
hopeaa kuulassa, mutta
60 m:llä syntyi uusi SE.

Hopeaa sai keilan
helfossa Pekka Paalanko.

Vappu Lohlamo pukkasi
kuulan SE:ksi 3.82 ia sai
Peu run ka- maljan.

14 SE:tä
Peu rungassa
. Lähes 70 pyörätuolilla liikku-
vaa osallistui selkäydinvam-
maisten ensimmäisiin vaF
sinaisiin hallimestaruuskilpai-
luihin Peutungan kuntou-
tumislaitoksen kupolihallissa
maaliskuussa. Ja jälleen kerran

Matti Launonen voitti
tetroien pingiksen.

Vaikka molemmat ialat ia
vasen käsi on pois pelistä,
ei se Eino Meriläistä
urheilemasta estä.

osoitettiin, että mikään ei ole
mahdotonta urheiliioillemme:
peräti 14 uutta Suomen ennä-
tystä vieti i n ti lastoi h i n.

Tulokset julkaistiin lnvalidi-
työssä n:o 4. Nyt katsellaan
menoa kuvista. !

5-otteluun osallistui
edustaiia lähes ioka
luokasta, sillä jousi-
ampujain iono oli pitkä.

Tämän näköisellä kärryllä
.;yntyy tuloksia rata-
?iossa. 26 tuuman pyörissä
oitää olla pienet vanteet.

Lapin poika Karl
Autlo on mukana
monessa /allssa.
Tässä tyylinäyte
keih ään he itosta.

Laurl Kylmä tekaisi
kaksi uutta SE:tä ja
sai Peurunka-maljan
(oik.). Vexi sai Voiton
maljan.

Naisten lV-luokan
kuulantyöntö: 1 )
Slrkka-L. Collin,2)
Kerttu Pönkkönen
(vas.), 3) Marja
Plhnale.

I C-luokassa oli ioka
laiissa järiestys: 1 )
Karl Laine,2) Kart
Kärkkälnen (vas.), 3)
Tapanl Laihonen.

I B-luokan kiekko:
1) Eero Mäki, 2)
Esko Rouvali (vas.),
3) Kauko Kaiaste,



Stoke Mandeville: M U UtOkSia tU IOSSa
pyörätuoliurheilun
sääntöih in

Stoke Mandevillen kisoihin
kesällä 1978 Englannissa
osallistui yli 600 kilpailijaa
29 maasta eri puolilta
maailmaa - mutta ei Suo-
mesta.

Eniten mitaleila kilpai-
luissa kokosi Puola: 28
kulta-, 16 hopea- ja 11
pronssimitalia. Seuraavina
olivat L-Saksa, Englanti,
USA ja Etelä-Alrikka.

Kisojen aikana kokoon-
tuivat eri alakomiteat miet-
timään sääntömuutoksia.
Seuraavassa osa esille tul-
Ieista asioista:

Jousiammunla
Ruotsi ja Australia ehdottivat
luokka 2:lle sallittavaksi varta-
lon sitomisen remmillä kilpai-
lun aikana paremman tasa-
painon ja kestävyyden saa-
vuttamiseksi. Australialaiset
olivat kehittäneet jopa pienen
sivutuen kiinnitettäväksi pyörä-
tuolin sivuun selkänojaan.
Remmin tai tuen käytöstä teh-
tiin kuitenkin kielteinen päätös.

Todettiin, että kilpailiian tu-
lee saavuttaa vähintään 80 %
Toronton kisoien kuudennen
sijan tuloksesta, ennen kuin
hänen kannattaa osallistua
Stoke Mandevillen kisojen
jousiammuntaan.

Dartchery
Tästä lajista oli vilkasta keskus-
telua, erityisesti nuolien ampu-
misajan rajoittaminen todettiin
tarpeelliseksi. Mahdolliseksi
rajoitusajaksi ehdotettiin 5

min/3 nuolta. Neljän minuutin
jälkeen on tarkoitus antaa valo-
merkki. Lisäksi todettiin, että
joukkueen on saatava puhua
keskenään kilpailun aikana,
muttei huoltajan eikä avusta-
jien kanssa.

Uinti
Keskusteltiin jalkojen käytöstä
5 ja 6 luokan uinnissa. Mah-
dollisista muutoksista tullee tie-
dot urheiluliittoon.

Yleisurheilu
Yleisurheilua käsittelevässä
alakomiteassa puututtiin lä-
hinnä jalkojen ja mahdollisesti
vartalon sitomiseen. Saisiko
käyttää mahdollisesti yhtä vai
useampia remmejä ja miten
niitä tulisi käyttää? Onko sallit-
tua sitoa jalat pyörätuoliin vaiko
vain toisiinsa kiinni. Todettiin,
että nykyisissä säännöissä on
korjattavaa, mutta ne ovat tois-
taiseksi voimassa.

Rata-ajoon ja slalomiin eli
pujotteluun käytettävän pyörä-
tuolin mallista ja mitolsta oli ko-
vasti epäselvyyksiä. Niihin tul-
lee seuraavia muutoksia:
- selkänojan korkeus vähin-

tään 28 cm
- isojen pyörien läpimitta kor-

keintaan 26"

- istuimen korkeus maasta
vähintään 53 cm

- istuimen vinous : etu- ja
takareunan välinen ero kor-
keintaan I cm

- jalkalautolen oltava normaa-
lilla korkeudella
Näitä muutoksia on odotetta-

vissa, mutta ennen kuin läh-

dette muuttamaan ja korlaa-
maan pyöriänne, varmistakaa
tiedot urheiluliitosta. 5-
ottelussa kesällä '1978 Englan-
nissa käytetty pistelasku-
taulukko saatavana urheilulii-
tosta.

Koripallo
Koripalloilusta käytiin myös vil-
kasta keskustelua. Sääntöihin
tullee seuraavia muutoksia
vuodesta 1978:

Kappale 10A, pyörätuoli:
A. Pelissä on henkilökohtai-
seen käyttöön sallittu ainoas-
taan jalkateriä sitova remmi tai
jokin kuminauha, ioissa ei saa
olla metalliosia.

C. Jalkalautojen on oltava
sopivat ja oikeassa asennos-
saan koko pelin ajan. Niiden
täytyy olla täsmälleen 11 cm
lattiasta kokonaan korkeim-
malta kohdaltaan.

Jalkalautojen suojatangon
on myös oltava sopiva ja täs-
mälleen 11 cm lattiasta. Ne
saavat olla korkeintaan 2 cm
paksut ja niiden on oltava niin
lähellä jalkalautoja kuin mah-
dollista. Komitea ehdottaa, että
jalkalautojen ulkoreunan ja
suojatangon väli saisi olla kor-
keintaan 2 cm.

l. Tämä kohta poistetaan.
N. Pyörätuolin selkänojan

pitää olla samanlevylnen istui-
men kanssa ja sen korkeus täy-
tyy olla vähintään 28 cm mitat-
tuna istuimen reunasta.

Kappale 12, ioukkueet:
Joukkueiden tulee käyttää nu-
meroita 3-15 (ei n:o 5).

Virhemerkkejä:
5 s:n virhe: näytetään sormet
harallaan
3 kelausta: näytetään vir-
heen merkki ja kuvaillaan
tapahtumaa.
Myös jalkalautojen kosketus

naahan ja istuimelta kohot-
';lutuminen kuvaillaan.

Vuodeksi 1980 ehdotettuja

' 
n uutoksia

';04, pyörätuoli:
tl. Vain yksi yhtenäinen tyyny
)n sallittu tuolin istuimella. Sen
'.iytyy olla istuimen kanssa sa-
,rankokoinen, paitsi aivan
r:unoilta. Tyyny saa olla kor-

i. eintaan '10 cm paksu ja sen on
'Itava riittävän taipuisa, kaksin
. erroin taitettava. Tyynyn täytyy
rila samanpaksuinen joka koh-
'laltaan, se ei saa olla kiila-
irainen. Mitään lautaa tai
ruuta kovaa materiaalia ei saa
iyttää tyynyn lisäksi.
J. Pyörätuolissa täytyy olla

'eljä pyörää, kaksi isoa takana
I kaksi pientä edessä. Ison
,yörän suurin sallittu läpimitta
,it 26".

L.Ohjauslaitteita, iarruia,
.ädensijoja tms. ei saa olla.

M. lsojen pyörien vinous
korkeintaan 2o.

Näissä asioissa on odotetta-
vissa muutoksia, joista tullee
urheiluliittoon tarkemmat tiedot
myöhemmin.

Stoke M andevilleen saadaan
Lrudet painonnostotelineet.
Vuoteen'1981 mennessä on
rarkoitus saada myös uudet
rrajoitustilat. Molempiin han-
. intoihin tarvitaan kaikkien
,naiden avustusta. - Kukkis

o laittaa
urheilu-
välineet
ia
pyörätuoli
kuntoon

o aloittaa
tosi
harjoittelu
sillä
vammaisten
olympialaiset
ovat
Hollannissa
JO ENSI
VUONNA
(ehkä Suomikin
pääsee mukaan)

OULUJOKI
OSAKEYHTIÖ

NYT
ON
AIKA

Nvt meillä.
Tule itSe tutkimaan

Renault 18.

saatavana myös automaatti-
vaihteistolla varustettuna.

OYAUTOREXAB
Vanha Viertotie 7, Etelä-Haaga

Puhelin (90) 578 511

3'l
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2-4 viikon kuntoutumiskurssien ohjelmaan
kuuluu mm.

a lääkärintarkastus
a kuntotestaukset
O fysikaaliset hoidot
o lääkintävoimistelu
o liikuntaohjelma, jossa

Kuntoulumaån hakeudulåan kah-
della eri {avälta:
Sotrvammrn oll€ssa kyseessä lää-
kärin läh€te on toimitetiava suoraan
Tapaturmavirasloon, os. Tapatur-
mävlråsto, Sotåinvalidiosaste, Plt,
känsillailiantå 3, 00ä30 flslsinlti §3,
Liikonne tai'lyötåpåturmdn olless&
kyseessä lähote on toimiteltava Va-
kuutusalan Kuntouttamiskeskuk-
seen o§. Asemåmiehenkatu 3,
00520 l"tet§inki 52.
Lähetteen vol toimittaa myös suo-
raan asiaa hcitavaan våkuutuslai.
tokseen.
Muun vammrn tai 3airaudef o,lessa

Kuntoutuminon - alkaa perugteel.
liselta selvityksellä yksllön seniot-
kise§tä terveydentilä61a ia lyysisostä
kunnosta. Selvityksen iälkoen io-
kaisells luodaan kykyäån ia kunto:
aan vastaava kuntoutumisohlelma.
Kuntoutus ei kuitenkaan rajoitu fyy-
siseen o$a-a,ueeseen, Joka päivä
on ohielmassa luentoja tervey<iostä,
liikkumise§ta. ravit§emuksesta ia

kysesssii toimltåtåå§ låhst{::lj$.k§
paikkakunnan sairauwäklJritu§l*ii",
mistoon, l(ansarelllkelaiiol(§en piirln.
toifiislcor, työpaikkakassaan iall
so§iaåIiioimi§toon. Lähetå haRkL'
laan ,oko terveyskeskuksen tat sal-
raslan läåkäriltä.
Muun kuntoutuksen larpsessa ole-
van on vafauduttava maksamaan
ilse kuntoutumlsensa, jojloin laitos
perii palveluksistaan käyvän taksan
mukaisen hinnan. Hoito.len ollesra
lääkärln määräämiä sairausvakuu=
tus suorittaa niistä osan takaisin.
Lakisääteiseen kuntoutukseen oi-
keutetut saavål kunloutukson
osaksi tai kokonaan ilmaisena.

muista yksilöä kiinnostavista asl-
oista.
Tämä tietopak6tti antaa poh.laa sille
käytännölle. iota laitoksessa opete-
taän je johon yk§ilö pyrltään totutia-
maan. Myös vapaa-aikana on ohlel-
mäa vapaa-aikaöhjaaian johdolla,
Tähän o§allistuminen on tietysti har-
kittava kunkin yksilön voimien mu-
kaan.

altaissa
palloilua
jousiammuntaa
yleisu rheilua

- voimailua
kunto-ohjelma
tietopaketti kotieväi ksi
vapaa-aikaoh jelma

Miten
feurunkaan
pääsee. . ,

'.,,4
mitä siellä
tehdään

uintiharjoittelua (myös uinnin opetusta)
'I 00 m:n jokiradalla tai pienemmissä

o
a
c

Kuntoutumis- ia
liikuntakeskus

Ps. uudet toimitilamme valmistuvat kesällä 1979, joltoin käytössä ovat mm. vapaa-aika-
keskus, keilahalli, squash-halli, musiikkikirjastd, kokousiilat lne.P E U R U N KA ;;;';;i.öäo',
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MIEHET

YLEISIJIIIIEII,U
MIEHET

t7

SE

3,82 Inlien 77
4,13 Seinäjoki 75
5,82 Otaniemi 78
6,57 Stoke-M.74
7,44 Sroke-M. 73
7,85 Peurunka 79
7,82 Kokkola 78

8,51 Otaniemi 74
10,50 Peurunka 76
12,75 Jyväskylä 74
22,0L Stoke-M.74
25,35 Peurunka 79
24,00 Peurunka 79
23,20 Peurunka 79

18, 11 Kokkola 78
16,95 Peurunka 79

1 1 ,40 Otaniemi 76
16,50 Otaniemi 78
16,98 KäpyLä 72
18,84 Käpylä 72
23,75 Peurunka 79

27,0 Kokkola 78
20,9 Peurunka 79
18,8 Peurunka 79
23,L Toronto 76
2I,I Toronto 76
2O,l Otaniemi 78
24,2 Otaniemi 73

llE

Kuula
il-Ikg
IB ,I

IC II

II 4ke
III ''
IV II

v,
Kiekko
Ta Tkg
IB II

IC II

II II

III "
IV II

v,
Keila
rE-Z-oo g
IB I'

Kelhas
rE--6oo g
II I'

III ''
IV II

v,
Rat a-aj o
IA 60m
IB 'I
IC I'

II 100 m

III ''
IV 'Iv.

Unto Ikonen
Seppo Jormakka
Juhani Mustonen
Antti Satosalmi
Veikko Puputti
Lauri Kylmä
Kalevi Paajanen

Pekka Kantola
Eero Mäki
Juhani Mustonen
Antti Satosalmi
Veikko Puputti
Lauri Ky1-mä
Lauri Hernekoski

Unto Ikonen
Eero Mäki

Juhani Mustonen
Jouko Korhonen
Veikko Puputti
Taisto Kainu
Pentti Holappa

Hannu Salonpää
Eero Mäki
Kari Laine
Jouko Korhonen
Ilpo Taskinen
Taisto Kainu
Lauri Hernekoski

Kuula
Ic z u.g

II 3kg
III II

rv rr

vrr
Kiekko
fC f tog

II II

III II

IV II

vrt

Ke]-nas
rC-66 g
II II

III II

IV II

vrt
Rata-aj o
IC 60m
II II

III II

IV II

v,
ITI 400 m

6,12
7,18
7 ,10
8,87
9,49
8, B5

10,48

14,74
L6,66
L7 ,95
26,31
28,24
33, 38
37,80

25,32
30,61

L4,32
20,97
24,93
25,72
31,60

19,90
15,1
14,6
19,8
19, I
18, 6
18,4

IA
IB
IC
II
III
IV
\I

200 m
tt

tl

It

Hannu Salonpää
Eero Mäki
Kari Laine
Jouko Korhonen
Ilpo Taskinen
Taisto Kainu
Pentri ttolappa

Kokkola 78
Kokkola 78
Kokkola 78
Peurunka 79 L.22,2
Turku 76 I.21,3
0taniemi 78
Sei-näj oki 75

r .42,O
I . 18,4
1.09,4
1.47 ,O
1.34,2
1.25,5
2.03,5

SENAISET

Tuulikki Linnaniemi 5,36 Peurunka 76 Ll,9l
Mervi Vaahtera 5,40 Otaniemi 73 14,99
Vappu Lohjamo 9,46 Peurunka 79 16,58
Kerttu Rönkkönen 13,65 Peurunka 79 17,56
Aira Hukka LL,22 Seinäjoki 75 27,I0

Tuulikki Linnaniemi 3,00
Mervi Vaahtera 2,83
Vappu Lohj amo 3,82
Sirkka-Liisa Collin 4,57
Tellervo Koskinen 4,59

Tuulikki Linnaniemi 5,50
Mervi Vaahtera 7 r22
Vappu Lohjamo 7,L3
Raija Hernekoski 9,48
Tellervo Koskinen 8,73

Tuulikki Linnaniemi 31, 1

Mervi Vaahtera 24,4
Anu Ainasoja 23,0
Raija Hernekoski L9,2
Aira Hukka 22,1
Anu Ainasoja 3.25,0

Turku 76 4,49
Otaniemi 73 5,28
Peurunka 79 6,3L
Peurunka 77 6,59
Jyväskylä 74 7,45

Peurunka 79 8134
Otaniemi 74 L2,43
Seinäjoki 75 13,88
Otaniemi 74 14,tl
Jyväskylä 73 L9,76

Peurunka 76 1818
Otaniemi 73 15,1
Peurunka 79 14,3
Turku 76 1.4,2
Otaniemi 72 L4,6
Peurunka 79 1.40,2
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MESE

Rintaui:rLi
IA -25 m Pekka Kantola
IB " Eero Mäki
II 50 m Risto Liuska
III " Voitto Korhonen
IV 100 m Rauli He1än
VI " Jouko Pöyry

Selkäuint i
E--ZG-Tekka Kantola
IB " Eero Mäki
rC " Kari Lahtinen
II 50 m Risto Liuska
III " Claus Fagerholm
IV 100 m Rauli He16n
VI " Jouko Pöyry

V"!3gglnt._
fA 25 m Pekka Kantola
IB " Eero Mäki
IC " Kari Lahtinen
Il 50 m Risto Liuska
III " Voitto Korhonen
IV 100 m Erkki Kantonen
VI " Jouko Pöyry

Kuusankoski 75
Härneenl inna 7 8

Leppåvaara 73
Hyvinkää 76
Hämeenlinna 7B

Hyvinkää 74

Leppåvaara 77
Hyvinkää 73
Leppävaara 78
Leppävaara 73
Toronto 76
Leppävaara 7B
Toronto 76

Toronto 76
Leppävaara 76
Leppåvaara 77
Leppävaara 73
I'lyyrmäki 77
Leppävaara 78
Kuusankoski 78

L .07 ,7
57 ,3
55, 3
59,0

2.15 ,8
2. 03,8

37 ,2
36 15
30, 1

56,8
54,08

r.59,4
1.27 ,).5

37 ,91
3l ,8
29,9
47 ,8
58, 6

I .54 ,9
L.16,2

42,56
)o )
53,3
46,55

L .42 ,8
1 .40,0

30,23
29,30
26,6
43,6
41,0

L.23,L
\.21,4

31 ,5
22,7 g
25,2
44 ,7
36,7

1.09,81
1.04,06

PENKKIPUNNERRUS 24.s.79

TELINEELTÄ SE ME
( selkäydinvammaiset )
50 kg Pentti lulalinen
57 kg Pentti Malinen
65 kg Kyösti Kari
75 kg Kyösti Kari
85 kg Pauli Hirvonen
y1i 85 kg Aimo Sohlman

95 Stoke M.
102,5 Voudintie
115 Voudintie
125 Voudintie
L32,5 Voudintie
197,5 Voudintie

13 L52,5
73 L82,5
76 L87,5
75 203
76 2L0
78 263

il :.uolllc11 ClllliitYksCt pyö r'rituo I iu t'ltc i I tttt suolllcl) cnn;it;

I',1IEHET

Perho su int i
t-rr-25 m voitto
rv " Erkki

Sekauint i
lII T00 * Voitto
VI 200 m Jouko

28,l Hämeenlinna 78 19,28
22,6 Tapiola 76 16,54

Korhonen
Kantonen

Korhonen
Pöyry

2 .2O,6 Hämeenl inna 78
3. 39,4 Hämeenlinna 7B

34,3
57 ,6

I]AISET

Rintauint i
t-- i06;Tira Hukka
vr " Sirkka Kiviniemi
Selkäuint i
rV-160 m M"rja Pihnala
VI " Sirkka Kiviniemi
Vapaauint i
IV 100 m Marja Pihnala
V " Aira Hukka
VI " Sirkka Kiviniemi

2.23,8 Hyvinkää 75 1.39,88
2.18,0 Hyvinkää l3 1.44,8

2 . 04 ,7 Hämeenl inna 7 8 L .46 ,7
L.57,0 Kaarir.a 74 1.21,50

1.43,0 Leppävaara78 1

2.L8,1 Hyvinkää 74 1

L .45 ,3 Stoke M. 7 3 1

27 ,3
16,21
L2,4

RINNALTA SE
(kaikki
52 kg
56 kg
60 kg
67,5 kg
75 kg
82,5 kg
90 kg
yli 90 kg

1i ikuntavarmnai set )
Pentti Malinen
ve]-t<ko vaananen
Raimo Aalto
Veikko Sipinen
Veikko Sipinen
Veikko Sipinen
Pauli Hirvonen
Aimo Sohlman

95 Solna 72
125 Helsinki 79
130 Kuusankoski 78
167,5 Helsinki 69
175 Helsinki 70
2L0 Helsinki 70
150 Espoo 77
205 Helsinki 79
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19.3.79

Fi ta
3/4 rita
L/2 'r
90m
70m
50m
30m
25m
18m
18-25 m

MIEHET.

L /2 Fita
50m
30m
25m
18m
18-25 m

Eino Kolkka
il

tt

Matti Salonen
ll

Eino Kolkka
Kalevi Juuti

tt

tt

Heikki Lehtonen

Esko Joki-Anttila
lt

tt

Martti Rantavuori
Esko Joki-Anttila
Reino Laapotti

1080 Lahti l8
876 .
6L4 ,
224 Ruskeasuo 75
277 Forssa 75
29I Lahti 78
327 rt

510 ,
520 Kisahalli 75
509 Kisahalli 78

437 Forssa 78
L84 Lahti 78
253 ,
440 Lahti 79
422 Turku 78
299 KisahalLi 79

649 Lahti 78
316 I'

34L Forssa 78
515 Lahti 78
5L2 Turku 78
466 Kisahalli 77

MIEHET

Il2 Fita Kari Autio
50m It

30m tr

25m It

18 m Olavi Vilponen
18-25 m Eino Kolkka
MIEH_ET, vasta-a1kaj at_ tetraplegiat
L/2 Fita Unto Ikonen
50m
30m
25m
18m

il

Esko
Mart t
Esko

18-25 m Unto

Joki-Anttila
i Rantavuori
Joki-Anttila
Ikonen

529 Ruskeasuo 78
244 Hämeenlinna 78
304 Ruskeasuo 76
4I8 Lahti 78
335 Kisahalli 75
380 Kisahalli 79

,r,rl iurhci lun suonlcr) cr)n;ityksct 1lyö r';itrro I irr rlrc i I rur sr

NAISET

Fita El1i Ko,rva
314 yita rr

l 12 Fita rr

70m tr

60m rr

50m tr

ttJUM
ttz)m

t8m rt

18-25 m rt

NAISET, vasta-alkajat

Ruskeasuo 78
It

It

il

Stoke Mandeville 75
Ruskeasuo 78

It

Lahti 76
Turku 78
Kisahalli 77

1102
845
513
257
290
253
320
509
519
456

L l2 Fi.ra
50m
30m
25m
18m
18-25 m

Ota
yhteyttä

Pyörätuoliurheilun eri lajien
yhteysmiehinä la neuvojina
toimivat seuraavat henkilöt:

Sirkka-Liisa Collin

Vera Nerman
Eeva Collin

574
274
300
383
4L9
256

Yleieurheilu
VEIKKO PUPUTTI, Laukaa
puh. 941-831 601
KERTTU RÖNKKÖNEN,
Helsinki
puh. 90-307 180 (70223261

5-otlelu
ERKKI KANTONEN,
Kauniainen
puh. 90-500 057

Jousiammunta
ERKKI KANTONEN (ks.ed.)
ARVO KALENIUS, Lahti
puh. 918-305 828

Ruskeasuo 77

Lahti 78
Kisahalli 75
Kisahalli 78

Uinti
MARJA PIHNALA, Helsinki
puh. 757 0'151

Penkkipunnerrus
AIMO SOHLMAN, Vantaa
puh. 90-843 451

Koripallo
RAINER WICKSTROM.
Turku
puh. 921-366 645

Pöytätenn.is
PEKKA HATINEN. Vantaa
puh. 90-8725 473
(myös kansainväliset ym.
asiat)
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JOUKKORISTISIDE

iir I,

ft"ll\v
SUOMEN
INVALIDIEN
URHEILULIITTO RY
Kumpulantie 1 A
00510 Helsinki 51
puh. 90-718 466
puheeniohtaia..
PENTTI RYTKONEN
toiminnaniohtala
PERTTI POUSI

Sl U:N PYÖRÄTUOLIJAOSTO
puheenjoh_tala
PEKKA HATINEN
puh. 90-8725 473
sihteeri
KERTTU RÖNKKÖNEN
puh. 90-307 180 (7022326)
MARJA PIHNALA, Helsinki
puh. 757 0151 (418 155)
RAINER WICKSTRÖM,
Turku
puh. 921-366 645
ARVO KALENIUS, Lahti
puh. 918-305 828
VEIKKO PUPUTTI, Laukaa
puh. 941-831 601

E IrI
{ l5} Kastvotmtn
selkävd invammaisen
urhei[ulehti - perustettu 1973
toimittaiat
VOITTO KORHONEN,
vastaava
puh. 915-148 612 (146 111)

PEKKA HÄTINEN
puh. 90-8725 473
ERKKI KANTONEN
puh. 90-500 057
ilmoitukset
VÄINÖ MÄNTYMÄKI
puh. 90-672 207
osoite, iakelu, or.muulokSet
SIU:n toimisto (ks. yllä)
ilmestyy
kerran alkuvuodesta
julkaiaija
SIU:n pyörätuolijaosto
painopaikka
Oy Uusimaa
Porvoo 1979

tssN 0355-1377

HUHTIKUU
31.3.-1.4. Koripallo-cup

Turussa
7.-8. Palloilu- ja voimailu-

päivät Helsingissä
6.-8. EM-painonnosto

Ranskassa
21.-22. Koripallo-cup Jär-

venpäässä
28. Jousiammuntakilpailut

Turussa

TOUKOKUU
6.-1 1. Selkäydinvammais-

ten kuntokurssi Kisakeskuk-
sessa

12. Yleiset uintikilpailut
Leppävaarassa

13. Penkkipunnerruskilpai-
lut telineeltä Voudintiellä

12.-13. Tuomarikurssi
Pajulahdessa

1 5.-19. Kansainvälinen
pyörätuolikoripalloturnaus
Ljubljanassa, J ugoslaviassa

20. Jousiammuntakilpailut
Ruskeasuolla

26.-27. Jousiammunnan al-
keiskurssi Helsingissä

26.-27.PM-uinnit Tans-
kassa

KESÄKUU
2.-3. SM-boccia Äänekos-

kella
9.-10. Pyörätuoliyleis-

urheilukilpailut Otaniemessä
17. Jousiammuntakilpailut

Forssassa

HEINÄKUU
8. Jousiammuntakilpailut
9.-14. Yleisurheilun ia uin-

nin valmennusleiri Järven-
päässä
22.-2A. Stoke Mandeville kisat

ELOKUU
30,7.-2.8. Wienin kansain-

väliset pyörätuolikisat
4.-5. Kesäurheilupäivät

Hangossa
11.-12. Jousiammunnan

SM-kilpailut

18.-19. Pyörätuoli-SM kisat
Otaniemessä

SYYSKUU
1. Jousiammuntakilpailut
8.-9. Vammaisten valtakun-

nalliset kuntopäivät
8. Pöytätenniskilpailut Hel-

singissä
9, Penkkipunnerruskilpai-

lut Helsingissä
22. Selkäydinvammaisten

uintikilpailut Hyvinkäällä
22.-29. Ohjaa,ien iatko-

kurssi Varalassa
29.-30. Pöytätenniksen val-

mennusleiri
14,-17. Jousiammunnan

EM-kisat Genevessä, Sveit-
sissä

LOKAKUU
6.-7., EM-pöytätennis Eng-

lannissa
6. SM-uinnit Salossa
6.-7. Jousiammunnan val-

mennusleiri Kisakeskuksessa
(ju nior)

13.-14. Ortopedia-cup Jär-
venpäässä

13.-14. Ohjaajien jatko-
kurssi Vuokatissa

20. Pöytätenniskilpailut
20.-21, Kuntokurssi Kuor-

taneella
27.-28. Kuntokurssi Tanhu-

vaarassa
MARRASKUU

3.-4. Solnakisat Tuk-
holmassa

10.-11. Pohjoismainen
pyörätuolikoripalloturnaus Jär-
venpäässä

17.-18, Jousiammunnan
valmennusleiri Kisakeskuk-
sessa (senior)

Yhteyshenkilösemi naari
Etelä-Suomessa

Y hteyshenkilöseminaari
Pohjois-S uomessa

JOULUKUU
l. Lasikaupungin cup boc-

ciassa Riihimäellä

1 980
2.-7.2. f dviolympialaiset

Geilossa, Norjassa
21.6.-5.7. Kesäolympia-

kisat Arnhemissa, Hollannissa
(Kaikista tapahtumista ajan-

kohtaiset tiedot INVALIDITYO-
lehdessä).




