
 

 

 

ELMA UUTISKIRJE 04/2011  

 

Tammikuu on ollut ELMA-hankkeen tärkein kuukausi tähän asti. Kiitos ELMA- joukkueelle ponnisteluista 

täällä Vuokatissa, saimme paljon aikaan.  Tässä kuussa on nähty ensimmäinen askel kohti tulevaisuuden 

kansainvälistä Ridderrennet piiriä, tutkimusyhteistyötä Snowpoliksen tutkimusyksiköiden ja 

vammaisurheilun välillä ja ennen kaikkea tulevaisuudessa liikuntarajoitteisten urheilu ja vapaa-aika on 

alkanut juurtua tänne Vuokattiin. Näiden sitoutumisen ja motivaation ansiosta näemme, että ELMA hanke 

kasvaa. Tähän asti tämä on ollut innostava tehtävä ja ELMA- hankkeen vetäminen on ollut sen arvoista joka 

hetki.  

Kun tämä ensimmäinen ELMA vuonna pian lopuillaan, olemme edelleen lujina ja tavoitteenamme on tehdä 

Kainuun alueesta hyvä kohde kaikille nauttia sekä merkittävä keskus niille henkilöille, jotka haluavat 

toteuttaa toiveitaan ja unelmiaan vammaisurheilussa ja hyvinvoinnissa. Edellinen ELMA tapahtuma lupasi 

tuoda lisää näkyvyyttä ja lisäarvoa alueelle. Nykyään tämä on selvä asia niin kuin 2012 lupauksia enemmän 

toimintaa ja omistautumista kehitykselle. Meidän onnistumisemme on voitto kaikille Sotkamon ja Kainuun 

alueella. 

 

Snowpolis, ELMA- projekti on sitoutunut palvelemaan aluetta ja kaikkia niitä, jotka valitsevat Vuokatin ja 

Kainuun määräpaikakseen olis se loma-, liike- tai muista syistä. Esteettömyydessä ei ole vain kyse vain 

liuskoista ja hisseistä mutta myös vieraanvaraisuudesta, ystävällisyydestä, turvallisuudesta, tuesta ja 

tietenkin hauskuudesta. Tämän mielessä pitäen olemme edelleen täysin sitoutuneita.  

 

Kiitos niille, jotka tekevät kaiken tämän mahdolliseksi.  

 

Antoisia lukuhetkiä!   

 

 

Danny Silva  

ELMA Projektipäällikkö 

 

 

 

 



 

 

 

- ELMA NEWS— 

 

1. Vammaishiihdon- ja ampumahiihdon maailman cup:in avauskisat Vuokatissa 

 

Tammikuun 15.- 23. päivä Vuokatti oli innoissaan hienosta vammaishiihdon- ja ampumahiihdon kisasta. 

Vuokatti isännöin Japanin, USA;n, Norjan, Saksan, Venäjän, Ruotsin, Italian, Valkovenäjän ja tietenkin 

isäntämaan Suomen joukkueita. Yhteensä 100 urheilijaa tarjosi kuusi erittäin kilpailukykyistä ja 

näyttävää tapahtumaa; kolme maastohiihto ja kolme ampumahiihtotapahtumaa. Vuokatin 

Urheiluopisto ja ELMA -hanke tarjosivat erilaisia reittejä, joihin kansainvälisen vammaisurheiluliiton 

virkamiehet ja urheilijat olivat erittäin tyytyväisiä.  Sään vuoksi jopa hiihtotunnelista tuli kilpailupaikka. 

Kilpailu oli kovaa ja monissa tapauksissa vain sekunnit erottivat voittajan toisesta ja kolmanneksi 

tulleesta. Lisäbonuksena, Suomen huiput Ilkka Tuomisto ja Maija Löytynoja ihastuttivat fanejaan 

palkintosijoilla. Maija Löytynynoja kruunasi itsensä Ampumahiihdon kuningattareksi, kun hän voitti 

kaikki kolme ampumahiihdon kisaa täällä Vuokatissa. 

 

Lisätietoja ja tuloksia osoitteessa www.ipcvuokatti2009.net  

 

2. ELMA- hankkeen Kansainvälinen Paralympic Sport and Development- seminaari 17.1.2011 

 

17. tammikuuta jäi mieleen onnistuneen seminaarin ansiosta, joka jälleen kerran osoitti että Vuokatti 

on ja sillä voi olla tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet esteettömyyden, liikuntarajoitteisten urheilun 

ja vapaa-ajan osalta sekä vammaisurheilun kehityksessä. Snowpolis kokoustiloihin kokoontui noin 60 

osallistujaa, 9 puhujaa, 3 näytteilleasettajaa sekä CWC:n Vuokatin yksikkö piti posteriesityksen.  Tämä 

päivän mittainen tapahtuma osoitti, että alueelle on kasvava tarve sekä kiinnostus kehittää ja tarjota 

uusia mahdollisuuksia vammaisurheilun, vapaa-ajan ja tutkimuksen alueilla. Seminaari tarjosi 

tilaisuuden testata uusia innovatiivisia liikuntarajoitteisille suunnattuja urheilu- ja vapaa-laitteita sekä 

osoitti maailmalle millaisia voimavaroja meillä on täällä Vuokatissa sekä avasi ovet uudenlaiselle 

yhteistyölle ja kehitykselle. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipcvuokatti2009.net/


 

 

 

Puhujat: 

 

Danny Silva, ELMA project Manager 

Kaspar Wirz, International Paralympic Committee / Canada Paralympic Team 

Dr. Sabine Radtke – Free University of Berlin 

Leena Rusanen, MSc., Vuokatin Urheiluakatemia 

Mats Manderbacka/ Jussi Jaakkola  HUR FITNESS 

Prof. Vesa Linnamo, Unit of Sport Technology, Jyväskylä University 

Jonas Danvind, Mid-Sweden University 

Riikka Juntunen, VAU Ry. 

Paul Speight, Spokes-n-Motion, USA 

Katariina Lappalainen, Aidway Ltd. 

Equipment demos Aidway / Spokes-n-Motion 

 

Vieraile www.vuokatti4all.org ja tutustu materiaaliin. 

 

 

3. Esteettömän urheilun ja vapaa-ajan matkailun kyselyn tulokset 

Viime kuukausien aikana yksinkertainen tutkimus internetin ja vierailijoiden kautta Vuokatissa on 

selvittänyt mitkä ovat heidän tarpeensa ja mielenkiinnon kohteensa suhteessa vapaa-ajan kohteiseen 

kuten Vuokattiin. Alustavat tulokset osoittavat joitakin mielenkiintoisia tietoja osalta, mitä kävijät 

haluavat tehdä  talvisessa osassa maailmaa. Tässä muutamia tuloksia: 

Yhteensä kyselyyn vastanneita 24.01.2011: 125 

Kysymykset /vastaukset: 

1.  Millaista lomaa olet etsimässä? 

 

 

 

 

http://www.vuokatti4all.org/


 

 

2. Mistä saat tietoa lomista/lomapaikoista? 

 

 

3. Millaisia palveluja kaipaat lomallasi? 

70% vastasi: Vieraanvaraisuutta ja hyväksyntää liikuntarajoitteisille asiakkaille, apua matkatavaroiden 

kanssa. 

40% vastasi:  Esteettömät vapaa-ajan ja urheilumahdollisuudet sekä laitevuokraus. 

40% vastasi: oppaita ja ohjaajia liikuntarajoitteisille urheiluun ja vapaa-aikaan.  

20% vastasi: lapsenvahtipalvelut 

 

 4. Mikä on keskimääräinen lomabudjettisi? 

 

5.Minkälaista vapaaehtoispalvelu haluaisit lomallasi? 

Kaikki vastaajat käsittelivät seuraavia kohtia: paikalliset oppaat, tukea, tutustumista paikalliseen 

kulttuuriin ja ihmisiin. 

 

 6. Voisitko harkita meneväsi järjestetylle urheilu/vapaa-ajan leirille lomasi aikana? 

 



 

 

 

 

7. Kuinka kiinnostavana pitäisit urheilullista lomaa? 

 

 8. Mitä urheilulajia voisit kokeilla/ opetella talvella? 

 

 

9. Mitä lajia haluaisit kokeilla/opetella kesällä? 

 

 

Tutkimus päättyy helmikuun puolessa välissä 2011. Jos haluat olla avuksi keräämässä mahdollisimman 

paljon tietoa, mene alla olevasta linkistä ja osallistu kyselyyn: 

http://www.zef.fi/snowpolis/player/client.php?s=d2l0rktkf2j34trv4lkmi95n21 

http://www.zef.fi/snowpolis/player/client.php?s=d2l0rktkf2j34trv4lkmi95n21


 

 

--ELMA Kuukauden vinkki  

“Tieto on valtaa” (Francis Bacon 1561-1626) 

Parannat voimavarojasi, jos opit mitä sinun tarvitsee tehdä. Tietämällä mahdollisuutesi markkinoilla, 

yrityksesi menestyy! 

Esteettömyys on kasvava trendi ja mikä tärkeintä se on trendi josta tulee sääntö.  Euroopan komissio 

haluaa luoda uusia direktiivejä, jotka parantavat liikuntarajoitteisten oikeuksia ja yhtäläisiä 

mahdollisuuksia; niitä jotka siirtyvät etsimään oikean tiedon alalla, joka kasvaa kohti menestystä ja 

taloudellisuutta. 

ELMA- hanke kehittää nyt välineitä avuksesi. Ensi vuoden kuluessa tutkimus ja dokumentaatio 

tuotetaan ja levitetään erilaisten työpajojen, ammatillisten kouluohjelmien kautta. Näillä varmistetaan 

tulevaisuuden esteettömyyden kehittyminen ja hyvät käytännöt. 

Tietoisuuden ja tiedon oikea yhdistäminen (esim. tehokas merkki- järjestelmä) auttaa meitä etenemään 

kohti tasapuolisempaa ja esteettömämpää tulevaisuutta. 

Lisätietoja tästä merkkijärjestelmästä, ota yhteyttä danny.silva@snowpolis.com 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSI KUUSSA: 

IPC World CUP UUTISET 

ELMA nyt ja tulevaisuudessa 

Kuukauden vinkki 
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