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O lympiahuuma alkaa vähitellen jo kutitella varpaissa! On alle vuosi siihen, kun 
Vuokatti saa järjestää toistamiseen Euroopan nuorten talviolympiafesti-
vaalit yhteistyössä Kajaanin ja Lahden kanssa. Kisat ovat kansainvälisen 

olympiaperheen ainoa tapahtuma, joka toistaiseksi voidaan Suomessa järjestää.

Ennen Vuokatin EYOF-kisoja saamme penkkiurheilijoina viihtyä niin Tokion olym-
pialaisissa 23.7.-8.8.2021 kuin paralympialaissa 24.8.-5.9.2021. Kehitysvam-
maisten Special Olympics -talvikisat järjestetään puolestaan Venäjällä tammi-
kuussa 2022. 

Olympialiikkeen motto Citius, altius, fortius (suom. nopeammin, korkeammalle, 
voimakkaammin) on useimmille tuttu. On kuitenkin tärkeää muistaa olympialiik-
keen eettiset ja kasvatukselliset arvot: vastuullisuus, ilo, ystävyys, suvaitsevai-
suus ja tasa-arvo sekä kunnioitus. Tänä päivänä näiden arvojen merkitystä ei 
voida väheksyä.

Kainuun Liikunta haluaa omalta osaltaan olla edistämässä liikunnan yhdenver-
taisuuden toteutumista sekä koulujen ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä. Tä-
hän esitteeseen olemme koonneet koulujen käyttöön erilaista vinkkimateriaalia 
liikunnanopetuksen tai erilaisten lajikokeilujen tueksi, joita lajiliitot ja muut tahot 
ovat tuottaneet. Materiaaleja voi myös hyödyntää esimerkiksi suunniteltaes-
sa koulujen omia tapahtumapäiviä yhdenvertaisuuden lähtökohdat huomioiden. 
Mukaan valitut lajit ovat sellaisia kesäolympialaisten ulkolajeja, joissa kisataan 
kansainvälisesti riippumatta vammaisuudesta, pitkäaikaissairaudesta tai toimin-
taesteisyydestä.

Esitteen lopusta löydät vielä näiden lajien edustamien kainuulaisten urheiluseu-
rojen yhteystietoja paikkakunnittain. Nämä seurat ovat ilmoittaneet kiinnostuk-
sensa tehdä kouluyhteistyötä omien aikaresurssiensa ja mahdollisuuksiensa 
puitteissa.

Uskomme vahvasti, että yhdessä tehden voimme saavuttaa enemmän! 

Yhteistyöterveisin,

Ira Liuski
lasten ja nuorten liikunta, soveltava liikunta
Kainuun Liikunta ry.
p. 044-532 5918
ira.liuski@kainuunliikunta.fi

Arvoisa koulutoimija!



Tiesitkö, että golf-
kenttiä löytyy jopa 
203 eri maailman 
valtiosta?

Golf
Golf on sekä olympialaisten että Special Olympics -kisojen laji. Myös elinsiirron 
saaneiden, liikuntavammaisten ja näkövammaisten golfissa on kansainvälistä 
kilpailutoimintaa. 

Draivia kouluun! on koulujen liikuntatunneille suunnattu Suomen Golfliiton suun-
nittelema ja yhdessä pilottikoulujen opettajien kanssa jalostama ohjelma, joka tuo 
golfin ”lasten näköisenä” ja turvallisena liikuntatunneille. Se sisältää valmiit tunti-
suunnitelmat videoituine ohjelmineen ja välinebägin koulujen opettajien käyttöön. 
Liikuntasalissa tai koulun pihalla toteutettavat Draivia kouluun! -liikuntatunnit tuo-
vat oppitunneille lisää hauskuutta, oppia golfista ja paljon liikettä motoristen pe-
rustaitojen, havaintomotoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien opetteluun.

Draivia kouluun! -materiaalit löydät täältä: https://www.draiviakouluun.net/

Täältä löydät aineistoja sovellettuun golfiin: https://www.paralympia.fi/
palvelut/materiaalit/vammaisurheilu-tutuksi-korttisarja

Tietoa välineiden hankinnasta löydät täältä: https://draiviakouluun.fi/valineet/

Koulugolf-välineitä voi myös vuokrata edullisesti Solian kautta: 
http://solia.ntg.fi/resources.php?catid=5



Jalkapallo
Jalkapallo maailman harrastetuimpia liikuntalajeja. 
Olympialaisten lisäksi paralympialaisissa kisataan 
näkövammaisten jalkapallossa. Kehitysvammaisten 
jalkapallo on puolestaan yksi Special Olympics -la-
jeista. Kansainvälisesti kisataan myös sähköpyörä-
tuolijalkapallossa. 

Täältä löydät peli- ja harjoitusvinkkejä jalkapalloi-
luun: https://www.palloliitto.fi/harjoitepankki

Täältä löydät aineistoja sovellettuun jalkapalloon: 
https://www.paralympia.fi/palvelut/materiaalit/vammaisurheilu-tutuksi-kortti-
sarja
https://www.kll.fi/materiaalit/pallosankarit/

Tiesitkö, että 
Unified-jalkapallo 
on pelimuoto, jossa 
vammaiset urheilijat 
ja vammattomat 
partneripelaajat 
kuuluvat samaan 
joukkueeseen 
tasaveroisina ja 
kilpailevat yhdessä?



Pyöräily
Pyöräily on eri muodoissaan kuulunut kaikkien 
olympiakisojen ohjelmaan. Pyöräily on myös 
kesäparalympialaji liikunta- ja näkövammaisil-
le urheilijoille sekä kehitysvammaisten Special 
Olympics -laji. Riippuen henkilön toimintakyvystä 
pyöräilyssä käytetään tavallista pyörää, kolmi-
pyörää, tandemia tai käsipyörää. Näkövammai-
set pyöräilijät polkevat tandempyörää yhdessä 
pilottipyöräilijän kanssa. 

Vinkkejä koulupyöräilyyn löydät täältä:
https://www.kll.fi/materiaalit/pyorasankarit/
https://www.kll.fi/materiaalit/pyorasankarit/pyorasankarit-pelit/

Erilaisia pyöriä liikkumis- ja toimintaesteisille voi myös vuokrata edullisesti 
Solian kautta: http://solia.ntg.fi/resources.php?catid=1

Tiesitkö, että vanhin 
suomalainen lajiliit-
to, Suomen Syklis-
tiliitto perustettiin jo 
vuonna 1898?



Ratsastus
Vuodesta 1912 olympiaratsastuksen lajivali-
koimaan ovat kuuluneet kouluratsastus, kent-
täkilpailu ja rataesteratsastus. Ratsastus on 
kesäparalympialaji liikunta- ja näkövammaisille 
urheilijoille, ja siinä ratsastetaan kouluratsastus-, 
joukkue- ja henkilökohtainen kilpailu. Ratsastus 
on myös kehitysvammaisten Special Olympics 
-laji, ja kehitysvammaisten urheilijoiden on mah-
dollista harrastaa ja kilpailla useimmissa ratsas-
tusmuodoissa omalla tasollaan. 

Täältä löydät paljon keppihevosaiheista materiaalia ja ohjeita 
keppihevos/hevosaiheiden hyödyntämiseen eri oppiaineissa: 
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/kepparitoiminta/

Tiesitkö, että Suo-
messa järjestetään 
vuosittain keppi-
hevosten Suomen-
mestaruuskilpailut?



Tiesitkö, että ten-
nis oli ensimmäinen 
urheilumuoto, jossa 
naiset saivat kilpailla 
olympiamitaleista 
omassa sarjassaan?

Tennis
Olympialaisten lisäksi pyörätuolitennis on ke-
säparalympialaji liikuntavammaisille urheilijoil-
le. Pyörätuolitennistä voivat harrastaa myös 
ne henkilöt, jotka eivät käytä jokapäiväisessä 
elämässään pyörätuolia. Pystytenniksessä ki-
sataan puolestaan kehitysvammaisten Special 
Olympics -lajina. 

Täältä löydät paljon opetusvideoita, tunti-
suunnitelmia sekä tietoa lapsille ja aloittelijoil-
le soveltuvista välineistä mailapelien (tennis, 
pöytätennis, sulkapallo ja squash) opetuksen tueksi: http://www.mailapelit.fi/

Vinkkejä pyörätuolitennikseen löydät täältä:
https://www.paralympia.fi/images/tiedostot/Sovelletunliikunnanoppaat/viite-
pelit_-_pyoratuolitennis_p.pdf

Vinkkejä sokkopingikseen löydät täältä: https://www.paralympia.fi/images/
tiedostot/Sovelletunliikunnanoppaat/viitepelit_-_sokkopingis_e.pdf



Yleisurheilu
Suomi on voittanut yli kolmanneksen 
kaikista olympialaisten kesälajien 
mitaleistaan yleisurheilussa. Yleis-
urheilu on myös kesäparalympialaji 
liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille 
urheilijoille sekä kehitysvammaisten 
Special Olympics -laji. Vammaisy-
leisurheilussa ohjelmassa ovat kaikki 
muut kenttälajit paitsi moukarinheit-
to ja seiväshyppy. Osalle liikuntavam-
maisten luokista on tarjolla keilanheitto ja elinsiirron saaneiden kilpailuissa pal-
lonheitto. Ratalajeissa ohjelmassa on kaikki muut olympiamatkat paitsi aita- ja 
estejuoksut. Pyörätuoliurheilijoille on juoksumatkoja vastaavat kelausmatkat.

Täältä löydät paljon vinkkejä koulun yleisurheilutunneille: 
https://www.yleisurheilu.fi/yleisurheilua-opettajille/
https://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/h_hetki_koulussayleisurheillaan.pdf

Ratakelaus- ja heittotuoleja voi vuokrata edullisesti myös Soliasta: 
http://solia.ntg.fi/resources.php?catid=4

Tiesitkö, että vuonna 1906 
Ateenan välikisoissa alkanut 
Suomen yleisurheilun mitali- 
ketju on katkennut vain kah-
desti: Ateenassa 2004 ja Rio 
de Janeirossa 2016?



Yhteystietoja paikallisille urheiluseuroille:

HYRYNSALMI:

Golf:
Katinkulta Golf ry. Pertti Oja, p. 0500-833 545, perttioja@hotmail.com 

Jalkapallo:
Kajaanin Haka ry. Karri Hentilä, p. 040-534 3049, ohjaus@kajaaninhaka.fi 

Ratsastus:
Kainuun Kopse ry. Elina Heikkinen, p. 0400-690 229, 
lauraelina.heikkinen@gmail.com
Seijan Ratsutalli Seija Oikarinen, p. 040-418 7991, seijanratsutalli@gmail.com

Yleisurheilu: 
Vapaa-aikatoimi: Päivi Kemppainen, p. 044-7104426, 
paivi.kemppainen@hyrynsalmi.fi

KAJAANI:

Golf: 
Kajaanin Golf ry. Mikko Heikkinen, p. 044-579 6322, mikko.heikkinen@viesti.net

Jalkapallo:
FC Wimma ry. (tyttöfutis) 
Terje Uurtomies, p. 040-685 0323, terje.uurtomies@fcwimma.fi
Kajaanin Haka ry. Karri Hentilä, p. 040-534 3049, ohjaus@kajaaninhaka.fi 

Pyöräily:
Kainuun Pyöräilijät ry. Jari Rajala, p. 040-415 9051, jari.a.rajala@gmail.com 

Ratsastus:
Kylmän ratsastajat ry. Anne Avonius, p. 040-509 2187, anne.avonius@kajaani.net 

Tennis: 
Kajaanin Tennisseura ry. Jukka Karjalainen, jukka.karjalainen@kats.fi, 
p. 044-375 5046

Yleisurheilu:
Kajaanin Kipinä ry. 
Roope Haapakangas, p. 040-509 8618, roope.haapakangas@hotmail.com
 



KUHMO:

Golf: 
Katinkulta Golf ry. Pertti Oja, p. 0500-833 545, perttioja@hotmail.com 

Jalkapallo: 
Kuhmon lasten ja nuorten jalkapalloilun tukiyhdistys KUJA ry. Anni Piirainen, 
p. 040-500 6041, piirainen.anni@hotmail.com
Kajaanin Haka ry. Karri Hentilä, p. 040-534 3049, ohjaus@kajaaninhaka.fi 

Tennis: 
Kuhmon Alakierre ry. Aki Niskanen, p. 0440-623773, aki.niskanen1@gmail.com

Yleisurheilu:
Kuhmon Kiva ry. Ari Innilä, p. 050-523 2044, ari.innila@gmail.com 

PALTAMO:

Golf: Katinkulta Golf ry. Pertti Oja, p. 0500-833 545, perttioja@hotmail.com 

Jalkapallo:
Paltamon Jyry ry. Ari Kovalainen, p. 040-507 9161, ari.kovalainen10@gmail.com 

Ratsastus: Hóll Talli, Tuula Korvajärvi, p. 050-3576501, tuula@holltalli.fi

PUOLANKA:

Golf: 
Katinkulta Golf ry. Pertti Oja, p. 0500-833 545, perttioja@hotmail.com 

Jalkapallo:
Kajaanin Haka ry. Karri Hentilä, p. 040-534 3049, ohjaus@kajaaninhaka.fi 

Yleisurheilu:
Puolangan Ryhti ry, Martti Köngäs, p. 050-572 0152, martti.kongas@gmail.com

RISTIJÄRVI:

Golf: 
Katinkulta Golf ry. Pertti Oja, p. 0500-833 545, perttioja@hotmail.com 

Jalkapallo:
Kajaanin Haka ry. Karri Hentilä, p. 040-534 3049, ohjaus@kajaaninhaka.fi 

Ratsastus: 
Firecape Stables /Tuliniemen hevostila: Hanna-Leena Keränen, 
p. 040-596 6948, hanna-leena.keranen@firecape.fi 



SOTKAMO:

Golf:
Katinkulta Golf ry. Pertti Oja, p. 0500-833 545, perttioja@hotmail.com 

Jalkapallo: 
Vuokatti Team Sport, Harri Heikkinen, p. 044-753 8511, 
vuokattiteamsport@gmail.com

Ratsastus: 
Pro Riders Kainuu ry. Ulla Niskasaari, p. 0400-295 071, 
ulla.niskasaari@gmail.com
Tololan Talli, Elisa Tolonen, p. 044-323 3666, elisa0moilanen@gmail.com
Kainuun Kopse ry. Elina Heikkinen, p. 0400-690 229, 
lauraelina.heikkinen@gmail.com

Tennis:
Sotkamon Tennisseura ry. Janne Huotari, p. 050-3012121, 
jannehuotari81@gmail.com tai Sakari Vehkaoja p. 044-0120595, 
sakari.vehkaoja@gmail.com 

Yleisurheilu:  
Sotkamon Jymy ry. Marita Kaipainen, p. 050-5707778, 
marita.kaipainen@windowslive.com 

SUOMUSSALMI:

Golf:
Katinkulta Golf ry. Pertti Oja, p. 0500-833 545, perttioja@hotmail.com 

Jalkapallo: 
Suomussalmen Palloseura ry. Ville Vainio, p. 050-490 5363, 
ville.vainio@edu.suomussalmi.fi

Pyöräily:
Suomussalmen Rasti ry. Marco Sang, p. 044-777 3034, 
marco.sang@edu.suomussalmi.fi

Yleisurheilu: 
Suomussalmen Rasti ry. Visa Juntunen, p. 0440-741 351, visa.juntunen@wippies.fi  




