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On
ohjelma
Niin monta ohjelmaa, mietintöä, työryhmien selvityksiä,
ajatuksia paperikiloittain kuin maassa vuosittain näkeekin
päivänvalon, on erityisellä ilolla syytä esitellä tässä leh-
dessä lajiaan maan ensimmäinen ohjelma: Suomen invali-
dit eli tuki- ja liikuntaelinvammaiset ovat saaneet oman lii-
kuntapoliittisen periaateohjelmansa.

Ohjelmaa on mietitty kuukausitolkulla, mietitty, hiottu,
korjattu, täydennetty ja tiivistetty. Nyt se on valmiina kulu-
tukseen, urheiluliittomme vuosikokous siunasi sen yksi-
mielisesti 22. maerliskuuta Helsingissä.
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Etelä -Afrifl<ka pois

kaikki ,1yvin?

Kansikuvissa
O Vasemmalla vuoden 1979
pyörätuollurheilija Lauri l(yl-
må

O Olkealla kuva
olymplakleoien
telsta.
Vleressä kisojen
tunnus.

Arnhemln
klsamasko-

viralllnen

Periaateohjelma antaa vastauksen moniin sekä urheilu-
liiton sisältä että sen ulkopuolelta tehtäviin kysymyksiin.
Yhdistysten olisikin nyt syytä tutustua ohjelman sisältöön,
tekstiin, juurta jaksain, jotta sana muuttuisi lihaksi, teoria
käytännöksi.

Omassa piirissä puurrettavan työn lisäksi maan invalidi-
yhdistysten olisi tehtävä ohjelmaa tunnetuksi oman paik-
kakunnan keskeisille päättäjille, mm. urheilulautakunnille
ja rakennusviranomaisille, sekä suurelle yleisölle, jotta oh-
jelman tavoitteisiin päästäisiin koko maassa myös tulevia
sukupolvia ajatellen.

Keinoja ohjelman julkistamiseksi toki on, kun vain toi-
meen tartutaan. Olympiavuotta parempaa ajankohtaa
vammaisten liikunta-asioista puhumiseen tuskin on.

Jk.
Periaateohjelma kokonaisuudessaan sivuilla 20-21.

Vuosi sitten ihan tuulesta tem-
maten lehtemme kirloitti, että
Suomi ehkä sittenkin pääsee
Arnhemin kisoihin. Nyt tiede-
tään näin käyvän - mutta mel-
ko yllättävin perustein: Etelä-
Afrikka, jonka vammaisurheilus-
sa ei ole rotusortoa maan
muusta rotuun ja ihonväriin pe-
rustuvasta ihmisten syrjlnnästä
huolimatta, suljettiin pois kuu-
densista vammaisten omista
olympiakisoista.

Suomen ja muiden tähän-
astisten boikotoijien kannalta
päätös on tietenkin hyvä: pääs-
tään kisoihin. Mutta eteläafrikka-
laisten mustien, värillisten ja val-
koisten vammaisten kannalta
päätös on valitettava: he eivät
pääse. Eivät pääse omiin kisoi-
hinsa, vaikka ovat yrittäneet
näyttää omalle maalleen ja koko
maailmalle, että urheilla voi su-
lassa sovussa ihon väristä, ro-
dusta, uskonnosta, kielestä, ja
kukkaron paksuudesta riippu-
matta.

Tässä tilanteessa voi vain toi-
voa, että etelåafrikkalaiset vam-
maiset käyttäisivät boikotoiduik-
si tulemistaan hyödyksi. He voi-
sivat kerloa hallituksensa edus-

talille, miksi maan vammaisetkin
joutuvat kärsimään kohtuutto-
malla tavalla rotusortopolitiikas-
ta.

Ehkä sekin olisi rikkana rokas-
sa pyrittäessä vaikuttamaan si-
käläisten päättäjien asenteisiin
rotusorron vähentämiseksi.

***
Mutta Suomesta mennään ki-

soihin, mennään kun kerran
päästään, Ja viime tiPassa kil-
pailuvireeseen valmistautuvat
suomalaiset tulevat lålleen ole-
maan kova sana pisteitä ia mita-
leita jaettaessa.

65 suomalaisurheilijasta 25
edustaa selkäydinvammaisia.
Tämä merkitsee kuuden pyÖrä-
tuoliurheilijan vähennystä, vaik-
ka koko vahvuus on kasvanut
vuoden 1976 Toronton joukku-
een 52 kilpailiiasta kolmellatois-
ta.

Selkäydirvammaisten mää-
rän väheneminen johtuu hollanti-
laisista isännistä, jotka ilmoitti-
vat Suomen osuudeksi 25 sel-
käydinvammaista ja 40 muita eli
amputoituja, CP- ja näkövam-
maisia. Koska Suomesta ei vielä

pystytty lähettämään CP-vam-
maisia, jotka ensimmäistä ker-
taa ovat kisoissa mukana, ja-
kaantui 40 muun osuus tasan
amputoitulen ja näkövammais-
ten kesken.

Toronton olympiakisoissa
Suomi sijoittui kokonaisuutena
yhdenneksitoista yli 40 kilpailila-
maan joukossa, Parhaiten mei-
käläisistä menestyivät silloin am-
outoidut. iotka toivat oeräti 25
lnitatia tä silolttuivat näljänneksi
mitalitilastossa. Samaan sijoituk-
seen ylsivät myös näkövammai-
set 12 mitalillaan, mutta pyörä-
tuoliväen oli tyytyminen 17. si-
jaan 13 mitalilla.

Mutta urheilussa ei voi puhua
pelkistä mitaleista. Toronton
olympiakisojen tunnuksena oli
"jokainen voittaa". Tärkeintä on
siten olla mukana maailman
vammaisurheiluliikkeessä to-
teuttamassa sen ihanteita, työtä
vammaisen hyväksi.

Perinteiset olympiakisat yhdis-
tävät maailman nuorison. Vam-
maisten olympiakisat yhdistävät
maailman vammaiset.

Hollannissa meitå on yli 2500
noin 50 eri maasta.

Jätki-
kirjoituksena
lukijalle
Painetun sanan ja kuvan
tuottaminen maksaa. Tä-
mänkin lehden kustannukset
ovat kymppitonnin kieppeil-
tä.

Tähän asti ilmoitustulom-
me ovat kattaneet lehtemme
valmistuskulut kuta kuinkin,
mutta jo tämän numeron jul-
kaisemiseen on tarvittu ur-
heiluliiton apua. Se on taas
pois jostakin muusta, mah-
dollisesti vielä tärkeämmäs-
tä.

Näin ei ole hyvä.
Siksi odotamme apuasi.

Lehden sisällä on pankkisiir-
tolomake, jolla voit kantaa
korlesi kekoon. Jos saa jota-
kin toivoa, niin olisiko kymppi
mitään?

Toivomme mahdollisim-
man monen lukijan sympa-
tiat puolellemme.

Tuestasi etukäteen kiit-
täen

Toimitus
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Parempiin tuloks{in
paremmin välindin

(pyörätuoliurheilussakin)

llRIllPEllIA
YLEISURHEILUUN

rata-ajoon - slalomiin ,

heittoihin

KORIPALLOON
JOUSIAMMUNTAAN

ORTOPEDIA
URHEILUPYÖRÄTUOLI

USP - SP - 40 SP - Grothe
neljä mallia, jokaisessa useita kokoja ja runsaasti
eri varuste- ja rakennevaihtoehtoja, käyttOtarkoituk-
sesi ja yksilöllisten vaatimustesi mukaän.

Ortopedian urheilupyörätuoleista
jokainen löytää lajiinsa ja mittoihin-
sa sopivan pyörätuolin urheiluun ja
normaaliin päivitläiskäyttöön.
(Tiedäthän, etlä urheilupyöräluoli
on usein ketteryytensä ja kestävyy-
tensä vuoksi paras ratkaisu myös
normaaliin käyttöön.)

APUVÄLlNEKESKUS

00260 Helsinki 26
Mannerheiminlie 44
Puh. 44 05 66/vaihde

VAMMAISVÄLINEIDEN ERIKOISLIIKE
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*
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pystyammunta- asento
llmakivääri ja
pystyammunta-asento

Tuelta
ampuminen

* llmakivääri
fUyOs ilmakivääriammunta
sopii hyvin vammaisille. Kuvan
näyttämässä asennossa pyörä-
tuolilla liikkuva voi osallistua
mainiosti myös yleisiin ilmaki-
väärikilpailuihinn.

Terveiden kanssa kilpailtaes-
sa on se ehto, että ampuja pys-
tyy ampumaan vapaalta kädel-
tä. Oma vartalo saa silloin olla
ainoa tuki. Aseen paino on täl-
löin lähes kokonaan aseen alla
olevalla kädellä.

* Tuelta
I Tuelta ampumista voi harras-
taa melkein kuka tahansa, vaike-
avammaisimmatkinr Ampuja
saa valita parhaan mahdollisen
tuen sekä itselleen että aseelle.

Jos henkilö ei pysty itse lataa-
maan asettaan, avuslaja voi sen
tehdå. Avustaian käyttö mahdol-

listaa myös käsistään vammau-
tuneiden osallistumisen tähän
lajiin.

* Sopii
myös naisille

I Tuelta ammunnassa on inva-
lidien kilpailuissa aina eniten
osanottajia. Etenkin naiset ovat
ottaneet lajin omakseen ja ovat
tarjonneel miehille aivan tasave-
roisen vastuksen.

SM-sisäratakilpailut Kälviällä
järjestettiin hyvin, sillä kaikissa
sarjoissa oli Ampuiainliiton edel-
lyttämät taulut. Lasten leikkiam-
munnoissa käytet§jä tivolitaulu-
ja ei onneksi nähty.

Jos vastaisuudessa voitaisin
kaikkien ammuntalajien aseissa
käyttää rengastähtäimiä, pääs-
täisiin invalidiammunnassakin
oikeille jäljille. Avotähtäimen
käyttö on tietysti sallittua, mikäli
joku sellaisella haluaa ampua.

* Tavoitteeksi
normaalikilpailut

I lnvalidiammunnassakin kan-
nattaa pyrkiä noudattamaan ylei-
siä ammuntasääntöjä. Tällöin
vammaisille tarjoutuu hyvä mah-
dollisuus osallistua myös tavalli-
siin kisoihin terveiden kanssa,
jolloin aina noudatetaan Ampu-
jainliiton sääntöjä.

Yleisissä kilpailuissa on 10
koelaukausta ja 40 kilpailulau-
kausta 10 metrin matkalta. Kil-
pailuaikaa on puolitoista tuntia.

***
I Nyt ollaan menossa kohti ke-
sää. llmojen lämmetessä Aku
Rinne arvelee harjoitusmahdolli-
suuksien ulkona paranevan.

Aku toivoo mahdollisimman
monen tulevan ottamaan mittaa
toisistaan vaikkapa kesäurheilu-
päiville elokuussa. !

llma-aseammunta onnistuu
pyörätuolissakin

ta. Mies tietää siten ampumises-
ta yhtä ja toista.

Ja tällaiset ovat Akun neuvot
ilmapistooli- ja ilmakivääriam-
muntaan.

* llmapistooli
I Kuvan esittämä asento on
pyörätuolissa istuvalle pystyam-
munta-asenlo. Asetta pitävä
ojennettu käsi ei saa olla miltään
kohdalta tuettuna ammunnan ai-
kana. Toisella kädellä voi ottaa
tukea pyörätuolista tai pitää kät-
tään muuten sopivaksi katso-
mallaan paikalla.

Tästä asennosta ampumalla
vammainen voi osallistua myös
yleisiin ilmapistoolikilpailuihin.

Toisena vaihtoehtona on ns.
tukiasento, jota sovelletaan inva-
lidien kilpailuissa. Ampula saa
ottaa tukea sekä itselleen että
aseelle. Tukena voi käyttää ioko
ampumapöytää tai pyörätuoliin
asennettua levyä.

OULUJOKI
OSAKEYHTIO

Volksw.ogen Jetto.
5[no on

luonnetto.
Huomaat sen ensi silmäyk-
sellä. Uuden Jetan urheilul-
lisesta ilmecstä, turvallisista
ajo-ominaisuuksista ja suori-
tuskykyisestä tekn iikasta.
Jetan persoonallisuus ei ra-
kennu pelkästään uutuuden
varaan. Perusluonteeltaan se

on aidosti Volkswagen.
Muista myös korin kesto-
suoja-6vuodentakuu
ilman jälkikäsittelyä. En-
simmäisenä maailmassa.

W.AUTOOY
VOLKSTWAGEN-AUDI



IVO pyrkri turrvaarnaan
luctteltavan ja häiriöttömän
sähkcin tr.rotannon ja jakelLrn
l<aikissa olosulrteissa.

Mahdollisimrran korkeatasoisilla
tr-rotantolaitoksilla ja hyvällä ammattitaidolla
edistärnme näiden tavoitteiden toter-rttamista-l-urvautunralla 

rnm
ydinenergiaan pyrimme myös tasapainottarnaan
ulkomaankauppaa ja antamaan rakentavan
panoksen kansantalouden [-ryväksi.

IVO pitaä pyörät pyörinrässä.

IMÄTRAN I/OIMA OSAI(EYIITIO

Lähinnä jousiampujana tun-
nettu pyörätuolijaostomme jä-
sen Arvo Kalenius kuoli työtapa-
turmassa 5. helmikuuta Lahdes-
sa. Hän oli syntynyt 14.3.1934
Saarilärvellä, jonne hänet myös
runsaan sukulais- ja ystäväpiirin
saattelemana haudattiin 23. hel-
mikuuta.

Arvon urheiluharrastuksista
läheisimpänä oli jousiammunta.
Myös kuulantyönnössä ja kei-
hään tarkkuusheitossa Arvo oli
eturivin kilpailijoita.

Jousiammunnan hän aloitti
vuonna 1972, jolloin tali tuli Ur-
heiluliiton ohjelmaan. Ensimmäi-
sel kilpailuissa Ruskeasuolla Ar-

vo ampui 1/2 Fitassa jo 397 pis-
tettä.

Ensimmäisen ulkomaisen kil-
pailumatkan hän teki Wieniin
1973 sijoittuen kolmanneksi.
Seuraavana vuonna oli vuoros-
sa Stoke Mandevillen Englannis-
sa ja siellä tuli maailmanmesta-
ruus 1/2 Fitassa tuloksella 548
pistettä.

Toronton olympialaisissa
1976 Arvo osallistui Elli Korvan
kanssa Dartchery-kilpailuun, jos-
sa he saavuttivat kunniakkaan
hopeatilan. Samana vuonna tuli
myös Suomen mestaruus. Seu-
raavana vuonna Forssan kilPai-

luissa Arvo rikkoi 1000 pisteen
rajan.

Genevessä 1979 pidetyissä
EM-kilpailuissa Arvo oli paras
suomalainen miesampuja omal-
la ennätyksellään 1043 pistettä.

Pyöräluolijaostossa Arvo tun-
nettiin rauhallisena luonteena,
iolta riitti rakentavia esityksiä toi-
minnan kehittämiseen. Arvo oli
iaoston iäsenenä vuodesta
1972 eli perustamisesta lähtien.

Tämänvuotinen olympiajouk-
kue jää kaipaamaan yhtä vah-
vaa lenkkiä, Arvoa. Koko urhei-
leva pyörätuoliväki kunnioittaa
Arvon muistoa.
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säästömui3ti

ia entistäkin
bensaasäästävä m pi va i hteisto.

Ysiysi sai säästömuistin. Alipainemittarin,
joka ohjaa Saabistia säästävimpään ajo-
tapaan. Samalla Ysiysi GL- ja Gls-mallit
saivat entistäkin bensaasäästävämmän
vaihteiston, joka alensi Ysiysin ennes-
täänkin alhaista bensankulutusta.
Saab yhdisti säästävän auton ja

§|AAB 
säästävän aiotavan' Tule koeaiamaan'

Se.Vom.Kotimoinen. Saabit ja HOriZOnit myy:

SCAN.AIJTO
piiriedustajineen

Vetäjän
vinkkelistä

I Pitkästä aikaa on mukavaa
aloittaa uusi vuosi la vuosikym-
men: Suomen joukkue on muka-
na kamppailemassa mitaleista
Arnhemin vammaisolympialai-
sissa kesä-heinäkuussa Hollan-
nissa.

Koko 70-luvun lopun kestänyt
poissaolomme kansainvälisestä
toiminnasta on jättänyt jälkensä
myös kotimaahan. Liittomme vä-
hiä resursseja on jouduttu tuh-
laamaan runsaasti turhautta-
vaan kamppailuun oikeudestam-
me osallistua Stoken MM-kisoi-
hin.

Pääsymme Arnhemin olympi-
alaisiin oli pitkälle syksyyn epä-
varma. Ponnistelumme koti-
maassa eivät olleet tuottaneet
tulosta, ja urheilijoiden mielen-
kiinto valmentautumiseen oli nol-
lassa.

Hollannin parlamentti teki rat-
kaisun puolestamme. Etelä-Afri-
kan osanotto Arhnemin vam-
maisolympialaisiin kiellettiin
maassa harjoitettavan apar
theidpoliiikan vuoksi.

***
Suomi on siis mukana Arnhe-
missa, mutta esteet Suomen
osallistumiselle Stoken MM-

kisoihin ovat jäljellä. Arnhemis-
sa pidettävisså kokouksissa rat-
keaa tuleeko Etelä-Alrikka jäl-
leen mukaan Stokeen 1981. Jos
se tulee, jää Suomi pois. Olem-
me silloin lälleen syriässä kan-
sainvälisestä toiminnasta.

Olemme kuitenkin mukana
olympialaisissa. Harjoitusajan ly-
hyydestä huollmatta uskon suo-
malaisten urheilijoiden menes-
tykseen kansainvälisessä seu-
rassa. ***
Kotimaassa on toimintaa näinä
boikotoinnin vuosinakin ollut run-
saasti. Suomen lnvalidien Urhei-
luliitto on mm. laatinut maamme
ensimmäisen vammaisliikuntaa
ja -urheilua käsittävän liikunta-
poliittisen periaateohjelman.

Päätavoite Suomen lnvalidien
Urheiluliiton toiminnassa tulee
olemaan läsenistön aktivoinnis-
sa liikuntaan. Pääpaino ei ole
kuntoliikunnassa eikä kilpaurhei-
lussa vaan siinä, että saadaan
kansa liikkumaan .la huolehti-
maan itse meille vammaisille
niin tärkeästä hyvästä tyysisestä
kunnosta. ***
Tämä pyörätuolijaostomme jul-

kaisema "Käsivoimin-lehti" il-
mestyy io Slta vuosikertaansa.
Vaikeuksia on ollut lehden rahoi-
tuksessa ja erityisesti postituk-
sesa. Lehteä on toivottu run-
saasti eri puolilta maata, mutta
lehden postitus on ollut lähes
mahdotonta lnvalidiliiton lopetet-
tua ns. vaikeavammaisosoitteis-
ton. Nyt olemme saaneet Käpy-
län Kuntoutuskeskuksen suosi-
ollisella myötävaikutuksella uut-
ta tietoa Suomen selkäydinvam-
maisista.

Toivon, että lehti tavoittaa en-
tistä useamman lukijan.

***
Lopuksi uutinen, ioka koskettaa
koko maailman vammaisurheilu-
liikettä. Selkäydinvammaisurhei-
lun perustaja, ISMG:n ja ISOD:n
presidentti Sir Ludvig Guttman
on kuollut.

Harvoin voi joku ryhmä olla
yhtä suuressa kiitollisuudenve-
lassa yhdelle henkilölle kuin
vammaisurheiliiat Sir Ludvigille.

Puhun varmaan kaikkien Suo-
men urheilevien vammaisten
puolesta ilmaistessani syvät su-
runvalitelut Sir Ludvigin poisme-
non johdosta.

Pekka Hätinen

'i'r.iÅtuu§§
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* Tanskan
PM-uinnit

I Vuoden ensimmäinen kan-
sainvälinen tapahtuma oli tguko-
kuussa uinnin PM-kilpailut Albor-
gissa, Tanskassa. Suomesta oli
mukana kolme uimaria. Selkäy-
dinvammaisista Kari Lahtinen
toi vapaauinnin pohjoismaisen
mestaruuden ja selkäuinnin ho-
pean. Jouko Pöyry sai selkä- la
perhosuinnin pronssia. Amputoi-
duista Lasse Eva ui pronssia 50
m:n selkäuinnissa.

* Koripalloa
ja pingistä

I Toinen tapahtuma touko-
kuussa oli koripallon kansainvä-
linen turnaus Ljubljanassa, Ju-
goslaviassa. Suomen joukkue
pärjäsi kovassa kisassa muka-
vasti ja sijoittui pronssille.

Toukokuun kolmas kansain-
välinen kisa oli Sveitsissä Base-
lin kansainvälinen pöytätennis-
kilpailu, johon myös Suomen
joukkue oli kutsuttu mukaan.
Osanottajia kilpaiussa oli lähes
sata. Pelisysteeminä oli parat ja
tetrat yhdessä. Tästä johtuen ei
aivan huippuasijoituksia tullut
kovin paljon. Kaikki Suomen
elaajat etenivät ns. finaalikier-
roksille, mutta mitaleille ei kak-
sinpeleissä yletty.

Paras saavutus oli parin Paa-
lanko - Launonen pronssi jouk-
kuepelisså.

Wienissä
päätapahtuma

I Wienin kansainväliset kilpai-
lut olivat Stoken sijasta vuoden
päätapahtuma. Kultaa ja kunni-
aa tulikin runsaasti:

Veikko Puputti: kultaa kiekos-
sa ja ponssia kuulassa,

Lauri Kylmä: hopeaa kuulas-
sa ja pronssia kiekossa,

Juhani Mustonen: pronssia
kuulassa la kiekossa.

Unto lkonen: hopeaa kuulas-
sa ja kiekossa.

Jousiammunnassa Olavi Vil-
ponen ja Sirkka-Liisa Collin toi-
vat Fita-kultaa. Joukkuehopeaa
saivat Kari Autio ja Olavi Vilpo-
nen.

Pöytätenniksessä Matti Lau-
nonen ja Kari Kuijala saivat kak-
sinpelin ja Paalanko - Launo-
nen joukkuepelin kultaa.

x Jousiammuntaa
Sveitsissä

I Syksy alkoi jousiammunnan
EM-kilpailuilla Genevessä Sveit-
sissä. Mitaleita tuli, ja varsinkin
Suomen tytöt kunnostautuivat.
Joukkue Collin - Korva toi EM-

hopeaa ja Elli Korva FITA-prons-
sia Suomeen.

* EM-pingis
Englannissa

I Lokakuussa olivat Stoke-
Mandevillessa Englannissa pöy-
tätenniksen EM-kilpailut. Suo-
mesta oli 5 hengen loukkue ja
saaliina 5 mitalia. Kaksinpelissä
Matti Launonen toi Suomeen
EM-kultaa, Kari Kuijala hopeaaja Pekka Hätinen pronssia.
Joukkuepeleissä Paalaanko -Launonen - Hätinen toi EM-
hopeaa ia Kuijala - lkonen EM-
pronssia.

* Koripalloa
kotona ja
muualla

r Syksyllä olivat koripalloilijat
viikon harjoitteluleirillä Jugosla-
viassa paikallisten pelaalien vie-
raana.

Järvenpäässä pelattiin perin-
teinen pohjosmainen koripallo-
turnaus. Vieraina oli 2 loukkuet-
ta Ruotsista la Suomi sijoittui ki-
sassa toiseksi.

Ruotsissa Näsjössä pelattiin
pyörätuolikoripallon PM-kisat,
Suomi sijoittui pronssille.

* Solna
perinteisesti

I Marraskuun Solna-kisoissa
Tukholmassa oli perinteiseen ta-
paan joukkue Suomesta. Penk-
kipunnenuksessa tuli pyörätuo-
liurheililoille 2 hopeaa Aimo
Sohlmanin !a Pauli Hakanie-
men toimesta. Jousiammunnas-
sa pari Kalenius - Autio toi kul-
taa ja Sirkka-Liisa Collin hope-
aa. Pöytätenniksessä oli Pekka
Hätinen hopealla ja Pekka Paa-
lanko pronssilla.

Vuoden viimeinen kansainvä-
linen tapahtuma pyörätuoliurhei-
lussa oli koripallon Advent-Cup
seurajoukkueille Tukholmassa.
Helsingin joukkue oli mukana ja
sijoittui sijalle 6.

***

! Suurin ongelma ulkomaisen
kilpailukosketuksen lisäämises-
sä on tietysti raha. Liitto tuki kii-
tettävästi, mutta joka matkalla
oli kilpailijoiden laitettava omas-
ta pussista matkan rahoituk-
seen. Joukossa oli monta sel-
laistakin matkaa, jonka yksityi-
nen kilpailila hoiti kokonaan itse.

1980 on olympiavuosi. Joka
haluaa olympiakisoissa menes-
tyä tarvitsee kansanvälistä kil-
pailukokemusta"

Uskon että vaiva ja raha eivät
ole menneet hukkaan.tr

Pekka Hätinen

Selkäydinvammaiset (25 henkeä)
Esko Joki-Anttila, 1 7130 Vesivehmaa.
Matti Leinonen, Emäpuuntie 74 as. 4,90560 Oulu 65.
Antti Dahlberg, Bevontulentie Z H 25,00740 Helsinki 74
Kari Laine, Sorsankatu 4,32810 Peippohja.
Aulis Rinne. Lauklähteenkatu 5 A 3, 20740 Turku 74.
Pekka Kantola, Palokorpi, 45610 Koria.
Lauri Kylmä, Rantakumpula, 68300 Kälviä.
Veikko Puputti, Lemettiläntie 2 8.15, 41340 Laukaa.
Olavi Vilponen, Kp 5, 61600 Jalasjärvi.
Sirkka-Liisa Collin, Välikula 3 B, 37600 Valkeakoski.
Elli Korva, Viitasentie 5, 39500 lkaalinen, Taisto Kainu, Voudintie 6
A 20, 00600 Helsinki 60.
Unto lkonen, Käåpäkatu I A 3, 04260 Kerava 6.
Eero Mäki, 27510 Eura.
Taito Ohmero, Kappelintie 1 A, 44500 Viitasaari.
Rainer Wikström, Lauklähteenkatu 5 A 2, 20740 Turku 74.
Juhani Mustonen, Tuulimyllyntie 5 E 47, 00920 Helsinki 92.
Matti Launonen, Snellmaninkatu 3 B 20,7O1OO Kuopio 10.
Markku Heinonmäki, Myllyperäntie 15, 43133 Saarijärvi.
Martti Bantavuori, Risuviidantie 4 E, 60150 Seinäjoki.
Kari Lahtinen, Tuulimyllyntie 5 E 50, 00920 Helsinki 92.
Pekka Paalanko, Kasöörinkatu 2 A 17,00520 Helsinki 52.
Kari Kuijala, Takajärventie 29 C 22,94700 Kemi.
Pekka Hätinen, Tanhurinne 4 B 47,01450 Vantaa 45.
Kari Kärkkäinen, Heinämäki, 72400 Pielavesi.

Amputoidut (13 henkeä)
Harri Jauhiainen, Tommolankatu 12 B 32, 18130 Heinola 13.
Raimo Lindberg, Kapteeninkatu 5 D 45 b, 00140 Helsinki 14.
Atte Kärkkäinen, Juvantie 54 (TUL), 51900 Juva.
Erkki [äsmä, Rahtitie 40, 90600 Oulu 60.
Reijo Kettunen, Puistokatu 1 l A 5, 15100 Lahti 10.
Pekka lhalainen, Kauppakatu 72 B, 53100 Lahti 10.
Lasse Eva, Laajaniitynkuja 1 B 19, 01620 Vantaa 62.
Samuli Koivisto, Kuoppamäentie 33 B 1/, 33800 Tampere 80.
Raili Rantala, Hiirakkotie I A 7, 01200 Vantaa 20.
Liisa Mäkelä, Kalliovuokonpolku 5 B 36, 01300 Vantaa 30.
Reijo Salonen, Hirsimetsäntie 56 A 14, 15200 Lahti 20.
Matti Paavola, Rauduskatu 6, 48770 Karhula.
Juhani Laaksonen, Markulan,,ir? 

i 
60, 20340 Turku 34.

SIU:n urheililain lisäksi olympiakisoihin osallistuu 7 sotainvalidien
Urheiluliiton amputoitua kilpailijaa, jolloin tämän ryhmän vahvuudek-
si tulee 20 henkeä. Kolmantena ryhmänä ovat sokeain Keskusliiton
20 näkövammaista urheilijaa, joista puolet ovat heikkonäköisiä ja
puolet täysin sokeita.

Suomen loukkueen vahvuus on kokonaisuudessaan 65 kilpailijaa
sekä 18 avustajaa ja lohtajaa.

Arnhemin kisoihin 21.6.-5.7. osallistuu 2589 kilpailijaa 50 eri
maasta. Osallistujista on selkäydinvammaisia 1 064, amputoituja
472, näkövammaisia 349 ja CP-vammaisia 126 henkeä.

Suomesta ei valitettavasti voitu saada vielä yhtään CP-vammaista
mukaan, vaikka heUlä olisi nyt ollut ensimmäisen kerran mahdolli-
suus osallistua vammaisten yhteisiin kesäolympiakisoihin.



1. Oranle Kazerne
2. Papendal
3. Rijnhal

Kohde
Aika
Hotelli
Hinta

Turistimatka
Arnhemin olympialaisiin

Arnhem
29.6.-6.7. 1 980/7 vuorokautla
lbis
mk 2.465,-lhenkilö

Hintaan sisältyy
O lennot Helsinki - Amsterdam O aamiainen ja lounas tal päivälli-

- Helsinki reittikoneilla turistiluo- nen päivittäin
kassa O mk 10.000,- matkustajavakuu-

tus
O lentokenttäkuljetukset Amster- O koko ajaksi sisäänpääsykorfti
damissa Papendalin urheilukeskukseen
OMajoitus vastavalmistuneessa Opääsylippu päättäjäistilaisuu-
hotelli lbisissä (turistiluokka) kah- teen
den hengen huoneissa, joissa oma O virallinen ohjelmakirjanen
kylpyhuone/wc O peruutusturvamaksu

Tarjous perustuu 1.4.1980 lähtien voimassa oleviin hintoihin.
Niiden mahdollisesti muuttuessa pidättää yhtiö itsellään oi-
keuden vastaaviin hinnanmuutoksiin.

Varaukset ja tiedustelut Matkayhtymä Oy puh. 90-490 833/
Mirja Hopea.

h- 4-"/ rl
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Volvo 340 on aito Volvo. Se on Volvon näyttö nyky-
autoilu n monikäyttösarjaan. Pien istä ulkomito ista
huolimatta sen sisätilat ovat runsaat.
Volvo henkilöautohinnasto 1980-malleille.
Volvo personvagnsprislista för 1980-modellerna.
343 L 51.900 345 DL 56.700
343 DL 53.900
343 DL autom. 54.900

345 DL autom. 57.700
345 GL 59.300

343 GL 56.500 345 GL autom. 60.300
343 GL autom. 57.900
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Vi förbehåller oss rätten till prisförändringar.

otr rroLrvo-aflTo aB
HELSINGIN MYYNTI/HENKILOAUTOT HELSING FORS FORSAUNING/PERSON BILAR

Sturenk. 21, 00510 Helsinki 5l Stureg. 21, 00510 Helsingfors 5l
Puh. (90) 7lr3ll - 

Ter. (90) 7ll3ll
16

I I Tämä on iuttu
tämän hetken kuu-
masta nimestä
maan pyörätuoliur'
heilussa.
I I Kuuma juttu
Lauri Kylmästä, jo-
ka heitti jo viime
vuonna itsensä
Suomen pyörätuo-

. liurheilijaksi ja joka
tänä vuonna hätyyt-
teli kiekonheiton
maailman ennätys-
tä Peurungassa.
I I Samalla tämä
on juttu todellisesta
olympiatoivostam-
me yleisurheilussa,
sen heittolajeissa
kiekossa ja kuulas-
sa.

I Oli onni että sekä haastatteli-
ja että haastateltava istuivat pyö-
rätuolissa tätä sepustusta tehtä-
essä. Jos nimittäin homma olisi
hoidettu seisaallaan urheilukiF
pailujen yhteydessä, olisi Lauri
joutunut aina katsomaan 20 cm
alemmas ja kirjoittaja saman
verran ylemmäs.

Niskan kipey§miseltä vältyt-
tiin, sillä Laurilla on pituutta 196
cm ja painoa urheilijalle sopivat
87 kg. Siis jos ei noilla raameilla

Peurungassa Lauri vetäisl yh-
den metrln päåhän ME:stä. Ml-
ten käy Hollannlssa?
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Vuosl 1978 oll
ratkalsova: Kok-
kolan SM-klsat
sululvat hyvln
pyhäpuYussa.
kln. Vas. Vexl Pu-
puttl onnlttolo-
massa Laurla.
1979 halllklsols-
sa tåurl korlasl
taas kalken mah.
dolllson kentällå.
Kuvaasa olkoalla
onnltloluvuoros-
3a odosmennyt
Arvo Kalenlus,
va8, ontlnen lV-
luokan kårklmles
Talsto Kelnu.

niin millä sitten, sillä Lauri on
vasta 40-vuotias.

* Nostaessa
selkä niksahti

I Keski-Pohjanmaalla Sievissä
synnyttyään hän toimi nuorra-
miessä maataloushommissa.
Kävi karlanhoitajakoulun ja toimi
karjamestarina eri puolilla maa-
ta.

Hännän heilunta ei kuiten-
kaan viehättänyt tarpeeksi, ja
niin hän tuli trukkikuskiksi Outo-
kumpu Oy:n metallitehtaalle
Kokkolaan vuosiksi 1972-76.

Mutta jo vuonna 1973 sattui
ratkaiseva tapahtuma Laurin
elämässä. Raskasta painevent-
tiiliä työssä nostaessaan hänen
jalkansa lipsahti ja selkå nitkahti
sillä tavalla, että iskiaksen tapai-
nen rupesi vaivaamaan miestä
myötäänsä.

- Kävelin minä vielä toista
vuotta. Huhtikuussa -76 pyrin sit-
ten Oulun yliopistolliseen kes-
kussairaalaan, jossa lantionika-
mien L2-4:n våliä ronkittiin sillä
seurauksella että kåvelyt oli lo-
pullisesti kävelty, Lauri selittää
kylmästi tapahtumien kulkua.

Mies ei ole valiftanut tåstä lää-

kärin työtapaturmasta mihin-
kään, sillä:

- Ylilääkärikin sanoi, että tur-
ha on valittaa. Rahat vain me-
nee kuin kankkulan kaivoon, nyt
pyörätuolissa ihan vikkelästi liik-
kuva Kylmän Lauri muistelee.

Mutta Oulussa Laurilla meni
kuukausi ilman omaa pyörätuo-
lia. Sitten välillä hän huilasi vii-
kon kotona Kokkolassa, kunnes
pääsi Käpylään, sinne monen
tuntemaan kuntoutuslaitokseen.

* Oli hyvät
yilärtäiät

f Käpylän kausi alkoikin sitten
mahtavasti: mies sai jopa oman
pyörätuolin - ja hän mahtui sii-
hen!

- Ja miten liekin, siinä sen
oululaisen kaverin kanssa su-
keutui kummallinen kilpailu kun-
non kohottamisessa. Hiki hatus-
sa touhuttiin milloin ulkona, mil-
loin sisällä. Tukisidoksiakin käy-
tin aherasli, Lauri tunnustaa.

Mutta se varsinainen yllyttåjä
tähän urheiluhommaan oli Käpy-
län- liikunnanohjaaja Matti Vas-
tamäki.

- Hänen ansiotaan tai syy-
tään tämä kokonaan on. Siellä
se yläkenassa intti inttämästä

päästyään, ettå kyllä noilla mi-
toilla ja sillä lailla. . .

Punalsi Lauri vähän päätään
ja kertoi vielä käyneensä Käpy-
län kentällä vehkeiden kanssa
kokeilemassa. Lupaavasti oli
kiekko, keihäs ja kuula lentänyt,
arvaahan sen.

* Opettelua
elämään

I Lauri läksi Kåpylästä kotiin lo-
kakuussa 76.

- Sen vuoden loppu ja seu-
raava vuosi menivät totuttelussa
uusiin ympyröihin kärrp kans-
sa. ltsenså kanssa taistelua ja
sopeutumista se oli. Luin kaiken-
laista ja paljon, Lauri kertoo.

Sopeutumista auttoivat omal-
ta osaltaan vaimo ja ny1 12- ia
4-vuotiaat tytöt. Tänä uudenlai-
sen elämän oppimiskautena
hän vaihtoi asuntoakin: myi epä-
käytännöllisen omakotitalon ja
osti uuden rivitalohuoneiston,
jossa vain kapeahkot ovat ovat
haittana.

Tarina on monellekin tuttua:
vuosi, pari siinä menee ihmetel-
lessä, ennen kuin rupeaa vaka-
vasti miettimään tulevia tekemi-
siään.

Mutta Laurilla kävi säkä:

* Kisat
Kokkolassa!

f K/lä, vuonna 1978 olivat
pyörätuoliurheilun SM-kisat, niin
kuin Kalevan kisatkin, Kokkolas-
sa, Laurin kotikaupungissa.

Ja sinne tämä pitkä poika loik-
ki ja vei kotiinsa tuliaisiksi kolme
kultaa! Kuulassa kaiken lisäksi
tuli komea SE 7,16. Myös kiek-
ko- ja keihäsvoitot Lauri korjasi
kotiin.

Seuraavat kisat olivatkin jo
Pohjoismaiden mestaruuskilpai-
lut Otaniemessä, jossa Lauri sai
pronssia keihäässä.

Vuosi 1979 alkoi sitten Lauril-
la mahtavasti. Hallimestaruuskil-
pailuissa Peurungassa hän sai
taas lV-luokan kullat keihäässä,
kiekossa la kuulassa. Kiekon
SE-lukemiksi tulivat tasanume-
rot 24,00 ja kuulan kärkitulok-
seksi 7,85. Peurunka-malja oli
näistä saavutuksista tunnustuk-
sena.

Kesä 79 meni myös kullan ki-
malluksessa. Otaniemen SM-
kisoissa Lauri sai vakiokullat hei-
toissa ja lisäksi 5-ottelussa tuli
hopeaa.

Kaupan päälliksi kävi Lauri ha-

kemassa viime kesänä Wienistä
kaksi mitalia: kuulassa hopean
ja kiekossa pronssin.

* Mitali
tähtäimessä

- harioitellen!
I Kysymättäkin on selvää, että
Laurilla on ensi kesänä mitali
tähtäimessä Hollannin olympi-
alaisista. Tulokset ovat jo olleet
sitä luoJ<kaa, että mitaliperustei-
ta on. 

-Peurungan 
hallikisoissa

hän läi kiekon ME:stä vain yh-
den metrin. Tämä pitää muistaa.

Mutta kun kuuntelee Kylmän
pojan harjoittelujuttuja, niin mel-
kein tältä istumalta pitää mitali
miehelle ojentaa io etukäteen.

Kesäliä peruskuntoiluksi
kelaan pari kertaa viikossa
5-10 km. Lajiharjoittelua on sit-
ten päivittäin, kaksi tuntia joka
päivä kuulan, kiekon ja keihään
kanssa. Opettala Kalevi Kuori-
koski valmentaa kerran viikos-
sa, Lauri selostaa.

Talvella lajiharjoittelu jää ole-
mattomiin. Kelausta Lauri kui-
tenkin harrastaa pari - kolme
kertaa viikossa muutaman kilo-
metrin lenkkeinä. Uintiin hän ei
ole vielä innostunut, vaikka hal'

liin pääseekin hyvin.
Jousiammuntaan hänellä sen

sijaan on talvellakin hyvät mah-
dollisuudet. Päättyneenä talve-
na Lauri hariotteli jousen taivu-
tusta Kälviän virastotalon alaker
rassa kolmesti viikossa.

- Paikka on sen verran hyvä

- hissillä pääsen yksin -, että
lähtitulevaisuudessa aloitetaan
systemaattinen harjoittelu yh-
dessä terveiden kanssa, tähän
asti yleisurheiliiana kunnostautu-
nut Lauri Kylmä luttelee.

Ja yleisurheilijana hän tämän
vuoden ottaakin.

- Yksi mitali on tavoitteena
Hollannista. Kiekossa se on to-
dennäköisin, vaikka lali on mel-
koisesti onnesta kiinni. Kuula ja
keihäs ovat täytelaleina ja viisiot-
telun vien huvin vuoksi läpi. ll-
man uintipisteitä homma ei tule
häävisti onnistumaan, Lauri
suunnittelee.

Ja mikäpä on suunnitellessa,
sillä miehen elämä on hänen
omien sanojensa mukaan urhei-
lun ansiosta joka suhteessa rei-
lassa.

- On tavoitteita, Lauri Kylmä,
vuoden 1979 pyörätuoliurheilija
pelkistää tämänhetkisen oloti-
lansa. tr
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Johdanto
I Urheilun ja liikunnan myön-
teinen merkitys yksilön ja yhteis-
kunnan hyvinvoinnille edellyt-
tää, että niiden toimintamuodot
soveltuvat mahdollisimman mo-
nelle kansalaiselle. Toiminnan
tulee täyttää kaikkien väestöryh-
mien erilaiset ja monipuoliset lii-
kuntaodotukset ja olla kunkin
ryhmän erityisvaatimusten mu-
kaista.

Suomen lnvalidien Urheilulii-
ton jäsenistö muodostuu yhdis-
§ksistä, joiden henkilöjäsenille
tuottaa suuria vaikeuksia tuki-
tai liikuntaelinvamman vuoksi
osallistua yleisesti tarjolla ole-
vaan liikuntaan ja käyttää lulki-
sia liikuntapalveluja. Suurimpa-
na ongelmana liikunnanhanas-
luksessa ovat liikuntapaikkojen
saavutettavuus, liikuntatavan
mukauttaminen vammaan sekä
vammaisille soveltumattomat lii-
kuntatilat ia -välineet.

Liikunta on yksi tärkeimmistä
vammaisten kuntoutuksen osa-
tekijöistä, joilla on keskeinen
asema vammaisen työkyvyn ja
omatoimisuuden ylläpitälänä.
Vammaisliikunnan tulee edistää
vammaisen fyysistä toimintaky-
kyä, henkistä tasapainoa ja sosi-
aalista yhteistyökelpoisuutta.

Liitto aktivoi jäsenistöänsä
omatoimiseen kuntoliikuntaan
sekä huolehtii kansallisesta ja
kansainvälisestä kilpailutoimin-
nasta, harjoittaa tehokasta valis-
tus- ja tiedotustoimintaa sekä
solmii ja ylläpitåä kansainvålisiä
suhteita. Vammaisten etujen
mukaisesti liitto pyrkii vaikutta-
maan maassamme harjoitetta-
van liikuntakasvatukseen ja lii-
kuntatilojen suunnitteluun.

Kunto-
liikunta
I Vammaisten kuntoliikun-
nan perimmäisenä tavoitteena
on pidettävå sitä, että liikunnan-
hanastus sinänsä antaa tyydy-
tystä harrastaialleen. Epäolen-
naista on suoritusvaatimusten ja
saavutusten vertailu.

Kuntoliikunnan harrastusvali-

koima on oltava monipuolinen,
koska vammaisten liikunnalliset
odotukset ja erityisedellytykset
vaihtelevat suuresti ja lisäksi toi-
mintaolosuhteet ovat monenlai-
set.

Vammaisten kuntoliikunnan
on ollava turvallista, oikein an-
nosteltua, helposti tavoitettavis-
sa ja se ei saa aiheuttaa lisää
vammoja. On tärkeää, että har-
rastetaan kullekin vammaryh-
mälle soveltuvia liikuntamuoto-
ja.

Kuntoliikunnalla on tärkeä
merkitys vammaisten kuntoutu-
misessa. Vammaisten kuntolii-
kunnalle voidaan asettaa mm.
seuraavia tavoitteila: kehittää
optimaalinen fyysinen kunto
vamman harjoitukset huomioon
ottaen, kehittää liikuntataitola,
herättåå jatkuva harrastus liikku-
miseen, oman kehonkuvan pa-
rantaminen, vamman ymmärtä-
minen rajoituksineen ja liikunta-
mahdollisuuksien kehittäminen
apuneuvojen avulla.

Liiton toiminnan keskeisiå teh-
täviä on kuntoliikuntaharrastuk-
sen levittäminen laajalti jäsenis-
tön keskuuteen ja sellaisten lii-
kuntamuotojen kehittäminen, joi-
den avulla tuetaan ja täydenne-
tään vammaisten muuta kuntou-
tusta.

Kilpaurheilu
f Vammaisilla on tarve kil-
pailla, saavuttaa entistä parem-
pia tuloksia sekä menes§ä kil-
pailuissa. Kilpailutoimintaan
osallistuminen ja menestyminen
voi nostaa vammaisen omanar-
vontuntoa ia auttaa häntä näke-
mään oman suorituskykynsä ra-
jat.

Kilpaurheilun yhtenä tavoittee-
na on jäsenistön saaminen lii-
kunnanharrastuksen piiriin. Koti-
mainen kilpailutoiminta sisältää
valtakunnallisia mestaruuskilpai-
luja kaikissa liiton hyväksymissä
urheilulajeissa samoin kuin kan-
sallisia ja alueellisia kilpailuja.

Liitto pyrkii osallistumaan kan-
sainvälisten vammaisurheiluliit-
tojen alaisiin virallisiin olympiaki-
soihin-, maailman-, Euroopan-

sekä pohjoismaisiin mestaruus-
kilpailuihin sekä muihin kansain-
välisiin kilpailuihin.

Liiton tehtävänä on kehittää
kilpailusäännöstöä ja luokitusjär-
jestelmää. Hyvin loteutetun
säännöstön ja luokituksen avul-
la saadaan kilpailijat ohjatuksi
vammansa vaikeusasteen mu-
kaisiin luokkiin, loka takaa kilpai-
lun oikeudenmukaisuuden ja
mielekkyyden. Kaikki koti- ja ul-
komaisiin kilpailuihin osallistuvat
pyritään luokittelemaan.

Liitto osallistuu aktiivisesti
myös kansainvälisen säännös-
tön ja luokituksen kehiftämi-
seen.

Kilpailutoiminnan lisään§es-
sä ja kansainvälisen kilpailun ki-
ristyessä liiton valmennustoimin-
nan merkitys kasvaa. Valmen-
nustoiminnalla pyritään ohjaa-
maan vammaisia liikunnallisten
perustaitojen kehittämisessä se-
kä auttamaan urheilijoita menes-
tymään myös kansainvälisissä
kilpailuissa.

Liikunta-
kasvatus
I Vammaisten liikuntakasva-
tuksen tavoitteina tulee olla aktii-
visen liikuntaharrastuksen herät-
täminen, yhteistoimintaan ja
vastuunalaisuuleen kasvattami-
nen, persoonallisuuden kehittä-
minen ja terveiden elämäntapo-
jen pariin johdattaminen sekä
ympäristön väårien asenteiden
muuttaminen. Liikuntakasvatuk-
sen pariin on saatettava jokai-
nen vammainen henkilö vam-
man vaikeusasteesta riippumat-
ta.

Suomen lnvalidien Urheilulii-
ton liikuntakasvatuksen tavoit-
teena on antaa jokaiselle vam-
maiselle riittävästi oikeata tietoa
liikunnasta ja siihen liittyvistä te-
kijöistä, jotta hän voi mahdolli-
simman omatoimisesti harras-
taa monipuolista liikuntaa.

Vammaisen lapsen liikunta-
kasvatus on aloiteltava mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa,
jotta lapsi oppii tarvittavat moto-
riset taidot ja pystyy mahdolli-
simman omatoimiseen elä-

mään. Vammaisten erityiskoului-
hin eri ikäkausille on liikuntakas-
vatusta huomattavasti lisättävä.
Vammaisen opiskellessa nor-
maalikoulussa ei häntä saa syr-
jäyttää liikuntatunneilta, jos hän
ei suoriudu muun ryhmän muka-
na, vaan hänelle on luotava oma
yksilökohtainen ohjelmansa.

Liikuntakasvatukseen liittyy
olennaisena osana tehokas kou-
lutus- ja tutkimustoiminta. Kai-
kessa liikunta-alan koulutukses-
sa on entistä enemmän kiinnitet-
tävä huomiota vammaisten lii-
kuntaan. Myös tutkimustoimin-
nassa on otettava huomioon
vammaisten liikunta ja ryhdyttä-
vä tutkimaan mm. eri liikunta-
muotoien soveltuvuutta ja vaiku-
tusta vammaisiin.

Liitto pyrkii vaikuttamaan
maassamme toimiviin korkea-
kouluihin ja liikunta- ja lääkintä-
alan opistoihin sekä muihin lii-
kuntaa opettaviin oppilaitoksiin
siten, että niiden opetusohjel-
missa vammaisliikunta ja sen
tarpeet tulevat riittävästi huomi-
oon otetuiksi.

Sisäisen koulutustoiminnan
avulla liitto pyrkii vammaisliikun-
nan harrastuksen laajentami-
seen sekä lisäämään liiton la eri-
tyisesti sen jäsenyhdistysten toi-
mintaedellytyksiä.

Liikunta-
suunnittelu
I Liikuntasuunnittelu on osa
kokonaisvaltaista yhdyskunta-
suunnittelua. Tasavertaisesti
kaikki väestöryhmät huomioon
ottava liikuntasuunnittelu on
vammaisten liikuntatoiminnan
onnistumisen edelly§s. Vam-
maiset huomioon ottavasta lii-
kuntasuunnittelusta tulee laki-
sääteisesti erikseen määrätä.

Liiton tehtävänä on vaikuttaa
suunnittelijoihin ja päätöksente-
kijöihin kaikissa liikuntasuunnit-
telua ia -rakentamista koskevis-
sa asioissa ja pyrkiä muiden
vammaisjärjestöjen kanssa yh-
teistoiminnassa antamaan asi-
antuntija-apua. Liitto osallistuu
jäsenyhdistyksiensä välityksellä
myös paikalliseen liikuntasuun-
nitteluun.

Valistus- ja
tiedotustoiminta
I Tiedotustoiminta vaikuttaa
liikuntakulttuurin muotoutumi-
seen. Tiedotuksen tulee tasa-
puolisesti käsitellä koko liikun-
nan kenttää.

Liiton valistus- ja tiedotustoi-
minta kohdistetaan toisaalta ylei-
sön mielipiteiden ja ajatusmaail-
man muokkaamiseen vammais-
liikunnalle myönteiseksi .ja toi-
saalta läsenistön toiminnan ke-
hittämiseen.

Liitto esittelee toimintaansa ja
yleensä vammaisliikuntaa eri tie-
dotusvälineissä mahdollisim-
man paljon.

Kansainvälinen
toiminta
I Liiton kansainvälinen toi-
minta tapahtuu kansainvälisten
vammaisurheilujärjestöjen puit-
teissa.

Vammaisten kansainvälisen
kilpaurheilun tulee perustua ys-
tävyyden, yhteyden ia urheilu-
hengen puhtaille periaatteille.
Siihen ei saa yhdistäå rodullista,
poliittista, taloudellista, uskon-
nollista tai muuta syriintää.

Kansainvälisessä toiminnas-
sa liitto ottaa huomioon Suomen
virallisen ulkopolitiikan.

Kansainvälisten vammaisur-
heilulärjestöjen jäsenyyden
myötä liitto pyrkii kilpailutoimin-
nan ohella osallistumaan niiden
muuhunkin ioimintaan. Pohlois-
maista yhteistyötä pyritään edis-
tämään.

Organisaatio
I Maamme liikuntatoimintaa
kehitettäessä vammaisliikunnan
edistäminen on otettava tavoit-
teeksi kaikilla tasoilla. Valtion
keskushallinnon sekä läänien la
kuntien ao. liikuntaelimiin on
saatava vammaisten edustus tai
riittävä vammaisliikunnan asian-
tuntemus. Vammaisliikunnan so-
siaalisen ja kuntouttavan luon-
teen vuoksi on erittäin tärkeätä,
että eri hallinnonhaaroien ja lii-

kuntatoimen yhteistyö saadaan
kehittymään kaikilla tasoilla.

Mahdollisuuksia maamme
vammaisurheilun iäriestökentän
selkiinnyttämiseksi, toiminnan
koordinoimiseksi ja kehittämi-
seksi on tutkittava ja edellws-
ten syntyessä yhdistymiselle, on
ryhdyttävä asian vaatimiin toi-
menpiteisiin.

Liiton sisäistä organisaatiota
pyritään kehittämään valiokunta-
työskentelyä la alueellista toi-
mintaa lisäämällä. Liiton toimis-
ton voimavaroia on lisåttävä toi-
minnan, kehittymisen la laajentu-
misen vaatimuksia vastaavaksi.
Liiton läsenyhdistysten liikunta-
toiminnan asemaa ja tehtäviä on
jäsennettävä ja kehitettävä.

Yhteistyö
I Erityisesti vammaisliikun-
nan toteutuksessa ja kehittämi-
sessä tarvitaan liikunnan luon-
teen ja erityisongelmien vuoksi
lulkisen sektorin ia järjestölen li-
säksi monien eri alojen asiantun-
temusta ia yhteistyötä. Liitto pyr-
kii mahdollisimman laajaan ja tii-
viiseen yhteistoimintaan julkisen
liikuntahallinnon, erityisryhmien
ja urheilujärjestöjen sekä kaik-
kien muiden vammaisliikuntaa
toteutettavien laitosten ia yhtei-
söjen kanssa liikunnan kaikilla
osa-alueilla.

Talous
t Maammevammaisurheilu-
järjestöjen toimintaedellytyksiä
on parannettava osoittamalla
näille valtion taloudellista tukea
tuntuvasti nykyistä enemmän.
Vammaisliikunnan valtionapu tu-
lee lainsäädäntöteitse erikseen
turvata.

Vammaisliikuntaa harrastavat
paikallisjärjestöt on rinnastetta-
va urheiluseuroihin ja saatettava
kuntien kautta annettavan valti-
onavun piiriin. Kuntatasolle tu-
lee avustuksia jaettaessa ottaa
huomioon vammaisten liikun-
taan liittyvät erityisjärjestelyt ku-
ten kuljetukset, ohjaaja- ia avus-
tajakysymykset.

Liitto pyrkii yhteiskunnalta
saatavan luen lisåksi omakohtai-
sesti kohentamaan talouttaan.

I
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ONNISTUNUT MATKA ON
LUOTTAMUSASIA

Valitse luotettava matkatoimisto,
lyt onnistuvat. Matkayhtymä on
turvallinen valinta.

MATKAYHTYMÄ ON
MONIPUOLINEN
Meiltä saat kaikki matkapalvelut ja
kaikkien suomalaisten matkanjärjestä-
jien matkat alkuperäishintaan.

silloin voit olla varma, että järjeste-
taloudellisesti terve ja vakaa yritys,

OMA TUOTANTO
KESKITTYY LAATUUN
Emme tuota määrällisesti paljon. sensi-
jaan laadukkaasti ja asiantuntemuksel-
la.

OTA YHTEYS, MEILTÄ SAAT KAIKEN MATKAASI VARTEN:

HELSINKI. Asema-aukio 2. Sokos{alo
Mannerheimintie 50. Hotelli Hesperia PUH. 90-441 7ll

Ylilröseltä uoit uaatia enemmän.

a
Stoclrmann Auto

on Fordien ylilrönen.
prrfuÄruuÄxr KEHRÄÄMöNtrcz- 4 puH. ssoo91
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SIRKKA.LIISA
COLLIN
Valkeakoski

I
Hyvä nelosluokan naisur-

helllja saatiin harvalukuiseen
tyttöurhellljakaartlimme siksi,
että Slrkka-Lllsa Collin sattul
olemaan sllnä turlstlautossa,
joka putosl Espaniassa rot-
koon vuonna 1975. Selkä
vaan ei mlell siinä murtui
Slrkka-Lllsalta, slllä monessa
tämä vlehättävä rouva näh-
dään yhä mukana.

Sirkkls piståä pyörätuollssa
lstuen kolmet, neljät tukat päF
våssä kuntoon Valkeakoskel-
la. Rlvltalokodin autotalllssa
on kampaamo. Huoltaa vielä
10- ja 13-vuotiaat lapsensa yn-
nä miehensä (laatusanat myö-
hemmln) ja urhelleekin ihan
mallikkaasti.

Ja tämmölset ovat syvem-
mät tuntonsa:

Ovatko aamut vaikelta?
Aina, jos joudun heräämään ennen
klo 10. Muuten ei.

Mikä Sinulle luuri nyt on tärke-
ää?
Päästä eroon kymmenestä ylimääräi-
sestä kilosta.

Entå vuoden parln päästå?
Että perheeni ja minun terveyteni säF
lyisi yhtä hyvinä kuin nyt.

Miten halualslt elää kymmenen
vuoden päästä?
Vapaassa Suomessa, vailla ajatusta,
pelkoa, ulkopuolisten puuttumisesta
asioihimme.

Koetko vammautumisesi ran-
galstuksena iostakln?
En varsinaisesti. Ehkä minulla meni
hiukan liian lujaa, oli aika hiljentää.

Uskotko ioutuneesl sovlttamaan
lotaln vammautumlsellasl?
En. Oli vain aika minun vaihtaa elä-
män tapaa.

Miksi luulet ioutuneesi pyörätuo-
liin?
Koska selkäydin meni poikki yrittäes-
säni lentää autolla.

Onko Sinun helpompi seurustel-
la vammaisten kuln terveiden
kanssa?
Ei. Toistaiseksi olen tullut toimeen
kummankin ryhmän kanssa.

Mikä pahoittaa mielesi?
Perättömät puheet.

liistä saat hyvän mielen?
Jos voin auttaa jotakuta, ja kun onnis-
tun työssäni.

Mltä teet mieluiten?
Nukun, syön, matkustelen.

Vihaatko iotakin ominaisuutta
låhimmåisissäsi?
Saamattomuutta.

Mitä lähimmäislssäsi eniten ar-
vostat?
Behellisyyttä ja luontaista avuliai-
suutta.

Kumman valitsisit?
a) tulen terveeksi ia menetän ny-

kyiset etuuteni,
b) iatkan tämänhetkistä olotilaa-

ni.
Luonnollisesti a:n, mutta kohdasta b
haluaisin pitää uudet ystäväni ,ia uu-
den elämänkatsomukseni.

Miksi?
Terveyshän on ihmisen paras lahia,
mutta myöskään ystäviä ei ole kos-
kaan liikaa.

Entä los tulisit teryeeksi, mitä
ensitöiksesi tekisit?
Kiittäisin Jumalaa, sillä ihme olisi ta-
pahtunut.

Mikä vammaisena olemisessa
Sinua eniten kiusaa?
Kun ei voi aina toimia itsonäisesti.

Oletko sopeulunut vammaisuu-
teesi?
Ehdottomasti.

Mikä Sinua autlol sopeutumises-
sa?
Perheeni ja ystäväni. Minullahan on
fantastinen aviomies!

Mitä teet kun ikävystyt?
1. Otan matkaesitteet ja alan suunni-
tella uutta matkaa tai
2. laitan jonkin hyvän levyn soimaan.

Onko asuntosi tyydyttävä?
lhan hyvä.

Mitä luit viimeksi?
Tommy Tabermannin runokirjaa: KF
peästi keinuu keinumme.

Mitä epäkohtia on ellnympärls-
tössäsi?
Meillä Valkeakoskella ovat nämä jä-
senkiriahommat.' ulrii käyt työssä?
Olen onnellinen, että voin jonkin ver-
ran tehdä entistä työtäni. Työ antaa
onnistuessaan tyydytystä.

Mikä sosiaalinen epäkohta Suo-
messa Sinua eniten ärsyttää?
Yhteiskunnan varojen väärinkäyttö.
Nostetaan §öttömyyskorvauksiä ja
samanaikaisesti tehdään "pimeitä
hommia". Myös ns. sosiaalisesti
vammautuneet saavat yhteiskunnan
varoja aivan liian helposti.

Miksi kannattaa elää?
Elämähän on ihanaa. Jokainen pi-

äivä opettaa .iotain uutta.
Mitä uskonto Shtulle merkitsee?
Uskonto kuuluu jokapäiväseeen

elämääni. Joka päivä kiitän kulunees-
ta päivästä ia toivon seuraavasta yh-
tä hyvää.

Mitä mieltä olet vammaisurhei-
lusta Suomessa?
Ehdottomasti hyvä asia. Naisia vain
pitäisi saada enemmän liikkeelle. Sa-
moin enemmän tietoa kansalle toi-
minnastamme.

Miten hoidat kuntoasi?
"Jumppari" käy kaksi kertaa viikos-
sa, seison kolmasti tunnin kerralla.
Myös jousiammuntaa harrastan.

Pitäisikö meidän bolkotoida
Etelä-Afrikkaa?
Ei missään nimessä. Onneksi nyt
kun on Moskovan kisat lähesty-
mässä"Herrat Helsingin" jo erottå-
vat urheilun ja politiikan. Olisikohan
kisojen pitopaikalla osuutta asiaan?

tr
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I Antti Dahlberg (22)
liikkuu pyörätuolilla sik-
si, että poika ei pudon-
nut jaloilleen puusta.
Näin höperösti kävi
vuonna 1974 kesä-
kuussa, jolloin Antti oli
juuri ennen puuhun kii-
peämistään päättänyt
kuudennen luokan Rii-
himäen yhteiskoulus-
sa.

I Parin, kolmen rinta-
nikaman (papereissa

Th 12) mufiuma ja kun-
non paraplegia ei py-
säyttänyt Anttia kuin
vuodeksi pakollisiin ku-
vioihin, sillä jo vuonna
1977 mieheksi varttu-
nut Dahlberg sipaisi tu-
kan silmiltään ja painoi
aiemman koulunsa ilta-
linjalta viiden (siis 5:n)
laudaturin valkolakin
päähänsä.

I Nyt lääket. yo A.
Dahlbergilla on tulossa

kolmas vuosi täyteen
Helsingin lääketieteelli-
sessä tiedekunnassa.
Ja kolmen vuoden ku-
luttua meillä on riveis-
sämme lääketieteen li-
sensiaatti A. Dahlberg.

I Mies lukee ja asuu
Helsingin Suutarilassa.
Siellä hän myös kuntoi-
lee omien sanojensa
mukaan näin:

I Kuntoilua olen harrastanut oi-
keastaan vasta kaksi ja puoli
vuotta. Sen ajan kun olen asu-
nut Helsingissä. Tätä ennen lii-
kuntahanastukseni olivat lähin-
nä satunnaisia.

Kuntoiluni aloitin käymällä
keskiviikkoisin Kisahallissa kori-
palloa pelaamassa. Ensimmäi-
senä kertana innostuin lalin mo-
nipuolisuudesta ja siitä lähtien
se on ollut etusijalla keskiviikkoil-
taisin.

Mielestäni koripallo on paroil-
le liikuntaa parhaassa mahdolli-
sessa muodossa.

* Lenkkeilyä
3-5 kertaa
viikossa

I Lumettomana aikarla on lenk-

keily se kuntoilumuoto, jota suo-
sittelen kaikille vammasta riippu-
matla. Jokainen voi valita mat-
kansa ja vauhtinsa oman mielen
mukaan. Helsingissä runsas
pyörätieverkosto antaa monia
mahdollisuuksia reitinvalinlaan,
ettei aina tarvitse samoja maise-
mia katsella.

Itse lenkkeilen kolmesta vii-
teen kertaan viikossa - pisim-
mät lenkit noin kymmenen kilo-
metriä. Varsinaisessa kelaustuo-
lissani on 26 tuuman pyörissä
15 tuuman kehät, jotka olen teet-
tänyt Erkkolalla. Tämä koko tun-
tuu ainakin minulle olevan sopi-
va, vaikkakin kädet siinä kipeyty-
vät helposti.

Siksi onkin parempi vuorotel-
len lenkkeillä myös tavallisella
tuolilla, jolla saan pulssinkin pa-
remmin nousemaan.

* Voimailua
ja uintia

I Puntinnostoa olen harrasta-
nut vähän. Viime syksystä läh-
tien olen koettanut käydä kerran
pari viikossa Voudintiellä harjoit-
telemassa. Tällöin nostelen isoil-
la punteilla penkiltä - tämä ke-
hittää oientaialihaksia - koukis-
tajia ja hartialihaksia koetan vah-
vistaa pikkupunleilla.

Talvisaikaan käyn myös sil-
loin tällöin uimassa, vaikkein ve-
dessä räpiköimisestä erikoisem-
min pidäkään. Helsingin seudul-
la Myyrmäen uimahalli on mie-
lestäni vammaisen kannalta pa-
ras. Kerralla uin puolesta kilo-
metristä kilometriin välillä levä-
ten.



Naaluotollinen OP-tili
osuuspankissa

OP-tilillä on luottoa netto-
oalkkasi verran. Se antaa sinullc

iourtoura silloin, kun laskut
ovat päässeet ruuhkautumaan tai
teet vaikkapa kodin hankintoja.

OPtilin haltijana sinulla on
käytössäsi shekit, joilla voit m;rksaa
milloin varn ia missä tahansa.
Myos maksupalvelumme on
sinulle OPtililtä ilrnainen.

OP-tili on yksi OP-srpi-
mukscn monista cduista.
Kysy osuuspankista!

Osuuspankki tukee koko kansan olympiavalmennettavia kaikissa
lajeissa. Ja .jokaista suomalaista kaikissa raha-asioissa.
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Lämmittäviä uutisia omakotitaloille ja kiin-
teistöille.

Nesieen 10 pisteen lämpötili. Kysy sen
eduista.

Ota yhteyttä ennen kesää!

NESTE OY
Eteleä-Suomen myyntialue Helsinki, puh. 090)-
698 1033.
Länsi-Suomen myyntialue, Naantali, puh.
(921)-750 1 1 1.
Itä-Suomen myyntialue, Lappeenranta, puh.
(953)-1 3 845.
Pohjois-Suomen myyntialue, Oulu, puh. (981)-
227 500.

NESTELANNP
Suomessa suomalaisille
jalostettua läm m itysöljyä.

Talsto Kalnu ottl kultaa s-ottelussa, johon kuu-
luu myös kuulantyöntö.

Hallikisat Peurungassa keräsi-
vät peräti 55 kilpailijaa. Ohessa
muutamia kuvanäkymiä.

Pöytätennlksen kultaa vel Karl Kuljala (yllä).

S-ottelun jousiammuntaan (alla) osallistui 9 kil-
pallljaa. Vasemmalla kisojen isäntä Vexi Puputti.

";--!.

30 31

-mallistoa voit ostaa vain meiltä

KUUSINEN
Aleksi 46-48 00100 Helsinki 10

puh.630 601

Lyömätki mät ha fiast€matlot
Arcasta

Areasta löydät harrastematka-
asiantuntijan. Voit vallta ohjelmas-

tamme juuri sinua kiinnostavan
matkan tai kerätä porukan muita
samanhenkisiä ja lähteä "mitta-

tilausmatkalle". Soita tai tule käy-
mään. Pallo on sinulla.

AREA-Helsinki vaihde 90-661 491
sekä toimistomme kautta maan.



Uusi
menetelmä
avuksi

I I Parantuneita selkäydinvammaisen isäksitulomahdollisuuksia tietävät
englantilaisen professorin Giles Brindleyn kokemukset saada siemenneste
sähköarsytyksellä talteen hedelmöitystä varten.
I I Menetelmä antaa tietyissä vammaluokissa uutta toivoa lasta haluaviin
perheisiin, ellei lapsensaanti muuten ole onnistunut.
I I Seuraavassa lääketiedettä opiskeleva, pyörätuoliurheilussakin kun-
nostautunut Antti Dahlberg selvittää menetelmää tarkemmin.

I Viime vuoden lokakuussa kä-
vi Suomessa englantilainen fysi-
ologian professori Giles Brin-
dley, joka muutaman vuoden
ajan on tutkinut selkäydinvam-
maisten miesten mahdollisuuk-
sia saada lapsia. Hän on paran-
nellut jo tiedossa ollutta menetel-
mää, josa siemennestettä ote-
taan talteen ärsyttämällä lanti-
oseudun hermoja sähköisesti
peräsuolen kautta. Tätä tekniik-
kaa on käytetty kotieläinten kei-
nosiemmennyksessä ja sitä on
myös kokeiltu selkäydinvammai-
silla muualla maailmassa.

Laite, jolla sähköärsytystä an-
netaan, on patterikäyttöinen,
kooltaan kuin pieni transitorira-
dio. Se tuottaa impulsseja kes-
toltaan 0,1 millisekuntia ja taa-
juudeltaan 30 kertaa sekunnis-
sa. Sähkövirta johdelaan etusor-
men päälle vedettävään muovi-
muottiin, jonka kirleessä oval
elektrodit. Sermi viedään perä-
aukkoon, josta etsitään oikea

kohta ia iännitettä lisäämållä voi-
daan saada aikaan siemensyök-
sy.

Tällä menetelmällä on saatu
raskauksia ainakin kolme, joista
yksi prof. Brindleyn ansiosta
Englannissa. Tutkituista miehis-
tä sai ulkoisen siemensyöksyn
n. 40 % ja reterogradisen sie-
mensyöksyn (sperma meni virt-
sarakkoon, iosta siittiöt vielä voi-
daan pelastaa) sai noin 25 %.
Loput tapauksista olivat epäon-
nistuneista tai kipu esti kokeen
loppuunviemisen.

Yleisesti ottaen onnistuneissa
tapauksissa oli siittiösolujen
määrä pienempi kuin normaalis-
ti. Eläviä siittiöitä on aina hyvin
pieni määrä.

Mahdollisia syitä tähän on jat-
kuvat infektio virtsateissä, is-
tuma-asennosta johtuva kives-
ten korkea lämpötila la siemen-
nesteen pitkään seisominen sie-
menteissä.

Jälkimmäistä mahdollisuutta
voidaan vähentää käyttämällä

sähköärsytystä säännöllisesti,
jolloin siemensyöksyt voivat pa-
lauttaa kivekset parempaan toi-
mintaan.

Korkeissa vammoissa saattaa
tämän kaltainen menetelmä nos-
taa verenpainetta ärsytyksen ai-
kana. Prof. Brindley on tarkkail-
lut niiden verenpainetta joilla
vamma on korkeammalla kuin
Th 5. Koe lopetetaan heti. jos
paine nousee tai koehenkilöllä
tuntuu päänsärkyä.

Alhaisilla vammoilla - L 1

alaspäin - tai niillä, loilla kipu-
tuntoa on tallella, saattaa koe ol-
la niin tuskallinen, ettei sitä voi-
da tehdä kuin nukutuksessa.

Sähkövirran ei ole todettu ai-
heuttaneen peräsuolen limakal-
voissa mitään vaurioita.

I Suomeen on saatu äskettäin
ensimmäinen laite. Lisätietoja
asiasta saa Antilta, puh. 90-
364 842, osoite: Revontulentie
2 H 25,00740 Helsinki 74.
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selkäydinvauriot
Synnynnäiset

Selkäydin voi aikuisiässä vau-
rioitua tapaturman lisäksi myös
sairauden seurauksena. Nämä
kaksi selkäydinvammaa ovat
yleisimmät.

Uusi ryhmä selkäydinvammai-
sia, .ioita toistaiseksi vähemmän
tunnetaan, ovat synnynnäiset
selkäydinvammaiset. He ovat
syntymästään saakka olleet
vammaisia.

***

Spina bifida, meningomyelo-
cele tai selkäydinkohiu ovat syn-
nynäisen selkäydinvamman ni-
mityksiä. Selkäydin kalvoineen
pääsee pullistumaan (kohju) ni-
kamien luiden rakennevien ioh-
dosta. Nikamien luinen kaari ei
ole tällöin sulkeutunut. Tämä ke-
hi§shäiriö tapahtuu jo raskau-
den alussa. noin neljännellä ras-
kausviikolla.

Suomessa syntyy vuosittain
1G-20 meningomyelocele-las-
ta. Noin 80 %:lla on hydrocepha-
/us eli vesipää. Selkäydinkohju
voi esiintyä missä tahansa sel-
kärangan alueella, mutta tavalli-
sin kohta on rinta- ja lanneran-
ka.

Kohju aiheuftaa eriasteisia

halvauksia, sekä velttoja eftä
sptastisia, tuntohäiriöitä, virtsan
ja ulosteen pidätyskyvyttömyyt-
tä, selkärangan ja alaraaioien
virheasentoja. Hydrocephalus
saattaa aiheuttaa lieviä aivotoi-
minnan häiriöitä kuten aloiteky-
vyttömyyttä, hahmotushäiriöitä
ja epilepsiaa.

***
Selkäydinkohju leikataan heti

syntymän jälkeen. Myös hudro-
cephalusta hoidetaan alkuvai-
heessa. Ennen 1956 suurin osa
meningomyelocele-lapsista kuo-
li, nyt suurin osa heistä jää hen-
kiin leikkausten ja paremman
yleishoidon ansiosta.

Yleishoidossa on tärkeää ra-
kon ja suoliston säännölliset §h-
iennysharjoitukset, makuuhaa-
vojen ehkäisy sekä kunnon hoi-
taminen jumpalla ja liikunnalla.
Lapsilla on erityisen tärkeää vir-
heasentoien ennaltaehkäisy ja
hoito. Heille tehdäänkin paljon
orlopedisia leikkauksia esim.
lonkkaleikkauksia ja jännesiirto-

la, alaraajoissa seisoma-asen-
non ja kävelykyvyn edistämisek-
si.

Lihasheikkous voi olla erias-

Suuri osa Ruskeasuon koulun
oppllalsta on synnynnälsestl
selkäydlnvammalsla. Nämä
polat osalllstulvat talvella
Peurungan halllklsoihin en-
slmmälstä kertaa. Vas. Timo
Tanni (10), Jouni Tähtl (11),
Jarl Rlnne (16), Peter Werner
(14), Mlka Mattlla (14) ja Jy*i
Takanen (15).

teista. Osa pystyy liikkumaan il-
man vammaisvälineitä, iotkut si-
dosten ja sauvojen kanssa. Osa
käyttää pyörätuolia. Vaikka ai-
kuisilla ja lapsilla on samat vam-
maisvälineet, lasten välineet uu-
sitaan kuitenkin useammin kas-
vun ja kovan kulutuksen takia.

***
Liikunta on erittäin tärkeää

näille lapsille ja nuorille. Liikunta
antaa paitsi hyvän yleiskunnon
myös paljon muita virikkeitä.
Lapsella on luonnollinen tarve
liikkua, joten kuntoiluun innosta-
minen ja kannustaminen on mel-
ko helppoa. Urheiluun totuttami-
nen riippuu lapsen fyysisestä la
psyykkisestä suoriutumiskyvys-
tä.

Toivottavasti tämä ryhmä sel-
käydinvammaisista tullaan näke-
mään urheilun parissa yhä use-
ammin. Osallistuminen kuntoi-
luun ja kilpailuihin edellyttää
vanhemmilta aktiivista panosta
sgkä aikuisilta pyörätuoliurheili-
joilta että ohlaajilta kiinnostusta
ja taitoa olla nuorten kanssa.

Terveisin
Karin Sillander
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2-4 viikon kuntoutumiskurssien ohjeimaan
kuuluu mm.

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

- uintiharjoittelua (myös uinnin opetusta)
100 m:n jokiradalla tai pienemmissä
altaissa

- palloilua
- jousiammuntaa

- yleisurheilua
- voimailua

O kunto-ohjelma
a tietopaketti kotieväiksi
o vapaa-aikaohjelma

Kuntoutumis- ia
liikuntakeskus
P E U R U N KA il,ffgii-T.T,iii

PS. Uudet toimitilamme valmistuivat syksyllä 1979. Nyt ovat käytössä mm. vapaa-aikakeskus,
keilahalli, squash-halli, musiikkikirjasto, kokoustilat jne.

ir

Miten
Peurunkaan
pääsee. . .

...ia
mitä siellä
tehdään

Kuntoutumaan hakeudutaan kah-
della eri tavalla'
Sotavamman ollessa kyseessä lää-
kärin lähete on toimitettava suoraan
Tapaturmavirastoon, os. Tapatur-
mavirasto, Sotainvalidiosasto, Pit-
känsillanranta 3, 00530 Helsinki 53.
Liikenne tal työlapaturman ollessa
kyseessä lähete on toimitettava Va-
kuutusalan Kunlouttamiskeskuk-
seen os. Asemamiehenkatu 3,
00520 Helsinki 52.
Lähetteen voi toimittaa myös suo-
raan asiaa hoitavaan vakuutuslai-
tokseen.
Muun vammen lel relreuden ollessa

Kuntoutuminen alkaa perusteel-
lisella selvityksellä yksilön senhet-
kisestä terveydentilasta ia fyysisestä
kunnosta. Selvityksen iälkeen,io-
kaiselle luodaan kykyään ia kunto-
aan vaslaava kuntoutumisohielma.
Kuntoutus ei kuitenkaan rajoitu fyy-
siseen osa-alueeseen. Joka påivä
on ohielmassa lu€ntoia terveydestä,
liikkumis€sta, ravitsemuksesta la

kyseessä toimitetaan läh€te ioko
paikkakunnan sairausvakuutustoi-
misloon, kansaneläkelaitoks6n piiri-
toimistoon, työpaikkakassaan tal
sosiaalitoimistoon. Lähete hanki-
taan joko terveysk€skuksen tai sai-
raalan lääkäriltä.
Muun kuntoutuksen tarpeessa ole-
van on varauduttava maksamaan
itse kuntoutumisensa, jolloin laitos
perii palveluksistaan käyvän taksan
mukaisen hinnan. Hoito,en ollessa
lääkärin määräämiä sairausvakuu-
tus suorittaa niistä osan takaisin.
Lakisääteiseen kuntoutukseen oi-
keutetut saavat kuntoutuksen
osaksi lai kokonaan ilmaisena.

muista yksilöä kiinnostavista asi-
oista.
Tämä tietopaketti antaa poh.iaa sille
käytännölle, lota laitoksessa opete-
taan ja johon yksilö pyritään totutta-
maan. Myös vapaa-aikana on ohjel-
maa vapaa-aikaohjaajan iohdolla.
Tähän osallistuminen on tietysti har-
kittava kunkin yksilön voimien mu-
kaan.



Naiset
Selkäuinti
lV 100 m

Maria Pihnala 2.04,7
Vl " Sirkka Kiviniemi 1.57,0

Vapaauinti
lV 100 m

Maria Pihnala 1.43,0
V " Aira Hukka 2.18,1
Vl " Sirkka Kiviniemi 1.45,3

Rintauinti
V loom SE ME
m Aka Hukka 2.23,8 Hyvinkää -75 1.99,88Vl ,, Sirkka Kiviniemi 2.18,0 Hyvinkää _73 1.41,1

HANKI AUTOOSI

BLACKSTONE
AUTONLÄN/lUITIru

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

pöön
- antaa alusta asti lämpimän ajon

nautinnon

ASENNUS - MYYNTI - HUOLTO. VARAOSAT

ALEKSIS KIVENKATU 10, HELSINKI 50, 90-718 775

ei _rlnr-",X

AI,S-AUTO9

Naiset

Fita Elli Korva
3/4 Fita Elli Korva
'll2 FitaS-L Collin
900
kier. Elli Korva
70 m Elli Korva
60 m Elli Korva
50 m Elli Korva
30 m Elli Korva
25 m Elli Korva
18 m Elli Korva
't&-25
m Elli Korva

vasta-alkajat

1/2 FitaS-L Collin
50 m S-L Collin
30 m S-L Collin
25 m S-L Collin
18 m Vera Nerman
18-25
m Eeva Collin

Leppävaara -78
Hyvinkää -74
Stoke-M. -73

Ruskeasuo -78
Tampere -79
Wien -79

Forssa -79
Ruskeasuo -78
Stoke Mandsville -75
Tampere -79
Ruskeasuo -78
Lahti -76
Turku -78

Kisahalli -77

(alle ampuneet)

Ruskeasuo -77
Ruskeasuo -77
Buskeasuo -77
Lahti -78
Kisahalli -75

Kisahalli -75

Ota yhteyttä

Pyörätuoliurheilun eri laJien
yhteysmiehinä ja neuvojina
toimivat seuraavat henkilöt:
Yleisurhellu
VEIKKO PUPUTTI, Laukaa
puh. 941-831 601
KERTTU RÖNKKÖNEN,
Helsinki
puh. 90-307 180 (70223261

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

Jousiammunla
ERKKI KANTONEN (ks.ed.)

Uintl
MARJA PIHNALA, Helsinki
puh. 757 0151

Penkkipunnerrus
AIMO SOHLMAN, Vantaa
puh. 90-843 451

Korioallo
RAINER WICKSTRÖM,
Turku
puh. 921-366 645

Pöytätennla
PEKKA HATINEN, Vantaa
puh, 90-8725 473
(myös kansainväliset ym.
asiat)

SE
1102
867
518

724
257
290
279
320
509
519

456

ME
1 t18
815
504

574
274
300
383
4t9

256

Miehet
Fita Eino Kolkka
3/4 Fita Eino Kolkka
1/2 FitaMatti Salonen
900
kierr. Erkki Kantonen
90 m Olavi Vilponen
70 m Olavi Vilponen
50 m Eino Kolkka
30 m Kalevi Juuti
25 m Jorma Alku
18 m Kalevi Juuti
18-25 Olavi Vilponen

900 kilpMartti Rantavuori
1/2 Fita Martti Bantavuori
50 m Martti Bantavuori
30 m Esko Joki-Anttila
25 m Kari Kärkkäinen
18 m Martti Rantavuori
18-25
m Esko Joki-Anttila

900 kilpJorma Alku
'll2 FitaKari Autio
50 m Kari Autio
30 m Kari Autio
25 m Kari Autio
18 m Olavi Vilponen
18-25 m Eino Kokka

luokka B
900 kilpKari Kårkkäinen
1 12 Fita Kari Kärkkäinen
50 m Unto lkonen
30 m Kari Kärkkäinen
25 m Marlti Rantavuori
18 m Kari Kärkkäinen
'18-25 m Unto lkonen

SE
1080
876
555

714
240
281
291
327
535
520
528

Lahti -78
Lahti -78
Wien -75

Forssa -79
Seinäjoki -79
Tampere -79
Lahti -78
Lahti -78
Lahti -80
Kisahalli -75
Kisahalli -80

690 Forssa -79
649 Lahti -78
316 Lahti -78
341 Forssa -78
515 Lahti -78
512 Turku -78
466 Kisahalli -77

584 Forssa -79
554 Buskeasuo -79
244 Hämeenlinna -78
315 Ruskeasuo -79
418 Lahti -78
369 Turku -79
380 Kisahalli 79

ME
1201
888
604

566

luokka -B (tetraplegiat)
633 Forssa -79
538 Lahti -79
242 Lahti -79
300 Lahti -79
476 Lahti -80
460 Turku -79

397 Kisahalli 80

vasta-alkajat (alle vuoden ampuneet)
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JOUKKORISTISIDE

SUOMEN
INVALIDIEN
URHEILULIITTO RY
Kumpulantie 1 A
00510 Helsinki 51
puh. 90-71 I 466

puheenlohtala
PENTTI RYTKÖNEN
tolmlnnaniohtala
PEBTTI POUSI

SIU:N PYÖRÄTUOLIJAOSTO
puheanlohiaia
PEKKA HÄTINEN
puh. 90-8725 473
3lhtoorl
KERTTU RÖNKKÖNEN
puh. 90-307 180 (70223261

MARJA PIHNALA, Helsinki
puh. 7s7 01sl (418 155)

VEIKKO PUPUTTI, Laukaa
puh.941-831 601

RAINER WICKSTRÖM,
Turku
puh. 921-366 il5

*,..(J)s Kastvotmln
selkäydinvammaisen
urheilulehti - perustettu 1973

tolmlttaiat
VOITTO KORHONEN, vastaava
Keihästie 3
06150 Porvoo 15
puh. 915-148 612 (142322)
PEKKA HÄTINEN
puh. 90-8725 473

ERKKI KANTONEN
puh. 90-5050 057
llmoltukset
SIU:n toimisto (ks. yttä)

o3olt€, lakelu, os.muutokset
SIU:n toimisto (ks. yllä)
ilmestyy
kerran alkuvuodesta

Iulkalsila
SIU:n pyörätuolijaosto

palnopalkka
Oy Uusimaa
Porvoo 1980

lssN 0355-1377

TAMMIKUU
19.-20. Hiihdon valmennusleiri
Kegruulla
19.-20. Olympiavalmennusleiri Peu-
rungassa
26. Ilma-aseammunnan kaupunkiot-
telu Tampereella
26.-2'1. Koripalloturnaus Järven-
päässä
26. Pöytätenniskilpailut Helsingissä

HELMIKUU
l.-7. Talviolympialaiset Geilossa
Norjassa
3. Prnkkipunnerruskilpailut Helsin-
glssa
9. Pöytätenniskilpailut Helsingissä
9.. Jousiammuntakilpailut Helsingis
sa
9- Pohjalaisten talvikisat Alahärmäs-
sa

10. Uintikilpailut Leppävaarassa
10. Jousiammuntaleiri Käpylässä
I6. Ilma-aseammunnan sisärata-SM-
Kälviällä
16.-t7. Olympiavalemnnusleiri Peu-
rungassa
23.-24. T alviurheilupäivät
Ia
23.-24. Koripalloturnaus
paassa

i,AALISKUU

17.-18. Jousiammunnan alkeiskurs-
si Käpylässä
18. Penkkipunnerruskilpailut
18.-23. Selkäydinvaminaisten kun-
tokurssi Kisakeskuksessa
24. Jousiammuntakilpailut (900) Rus-
keasuolla
25. Jousiammunnan valmennusleiri
31,5.-1.6. Pyörätuolikisat Otanie-
messa

KESAKUU
6.-1.1. Olympiavalmennusleiri Jär-
venpaassa
7.-8. Boccian SM-kisat iosensuussa
15. Jousiammuntakilpailui Forssassa
21.6.-5.7. Kesäolympialaiset Arn-
hemissa. Hollannisia '

21. Pohjalaisten kesäkisat Kauhajoel-
la

ELOKUU
9.-10. Jousiammunnan SM-kilpai-
lut Jyväskylässä
16.-17. Pyörätuoli -SM-kilpailut
Lappeenrannassa
23.-24. Kesäurheilupäivät Kan-
kaanpaassa
Uintikisat Seinäjoella

SYYSKUU
6. Bocciakisat Kvrönmaassa
7. Liikenneajot Kyrönmaassa
6.-7. Valtakunnallisel kuntopäivät
I 3. Pöytätenniskilpailut
14. Penkkipunneriuskilpailut
27. SM-uinnit Helsinsiisä
Jousiammuntakilnailui
27.-28. Tuomaiikurssi Siitiniärveltä
Uintikisal Kuusankoskella

LOKAKUU
I l.-12. Jousiammuntaleiri Kisakes-
kuksessa
I 8. Pövtätenniskiloailur
I.8.-19. Ortopediä-cup Järvenpääs-
sa
Istumalentopallo-ohiaaia kurssi
Kuntovoimiitelukurisi "

MARRASKUU
31. 10.-2.1t. Kuntokurssi Rovanie-
mellä
l.-2. Solnakisat
8.-9. Pohjoismainen koripallotur-
naus Helsingissä
8.-9. Jousiammuntaleiri Kisakes-
kuksessa
28.-30. Yhteyshenkilöseminaari Pa-
julahdessa

JOULUKUU
6. Lasikaupungin Cup bocciassa Rii-
himäellä
(Kaikista tapahtumista ajankohtaiset
tiedot lnvalidityö-lehdessä ).

Vantaal-

Järven-

l.-2. Pyörätuolisisähalli -SM -kil-
pailut Peurungassa
15. Jousiammunnan valmennusleiri
I 6. Jousiammuntakilpailut Lahdessa
22. Vuosrkokous Helsinpissä
22.-23. Olympiavalmei'nusleiri Peu-
rungassa

HUHTIKUU
13. Jousiammunnan sisärata -SM-kil-
pailut Pirkkolassa
13.-14. Palloilu- ia voimailupäivät
Tampereella
19. 4Gvuotisjuhlauinnil Kuusankos-
kella
19.-20. Olympiavalmennusleiri Peu-
rungassa
26. Jousiammunnan valmennusleiri
26. Pöytätenniskilpailut
25.-27 . Koripallo(urnaus Turussa

TOUKOKUU
15. Cooperin testi Otaniemessä
17. Uintikitpailul Leppävaarassa


