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Helmikuu merkitsee loppua ELMA ensimmäisen vuoden toimintaan ja se on myös alku uuden ELMA 

aikakauden.  

 

ELMAn tulevaisuus näyttää hyvältä ja nyt toivotaan, että seuraavat askeleet ELMA- hankkeelle on tuoda 

paikalliset yritykset lähemmäksi, niin että voimme yhdessä siirtyä kehittämään esteetöntä Vuokattia ... 

VUOKATTI KAIKILLE!  

 

EU arvioi, että esteettömän matkailun markkinat Euroopassa on arvoltaan 80.000.0000.000 €  ja on typerää 

olla tarttumatta tilaisuuteen tehdä tästä alueesta määränpään valinta kaikille riippumatta fyysisistä 

valmiuksista.  

 

Henkilökohtaisesti ajattelen (vaikkakin tutkimustulosten vaikuttamana) että urheilu on miellyttävää ja 

terveellistä toimintaa kaikille ja Vuokatin tärkein potentiaali on urheilu-  ja vapaa-ajan matkailu. 

Esteettömät urheilu- ja vapaa-ajan ympäristöt ovat haluttuja mutta harvinaisia ja nyt meillä on työkalut 

tulla ainutlaatuiseksi ja halutuksi kohteeksi.  

 

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

Kainuun määräpaikakseen loma-, liike- tai muista syistä. Lisäksi me täällä ELMA- hankkeessa haluamme 

tukea kaikkia yksilöitä ja inspiroida yrittäjät kehittymään esteettömyysmarkkinoilla.  

Muista, että esteettömyys ei ole vain luiskia ja hissejä vaan myös vieraanvaraisuutta, ystävällisyyttä, 

turvallisuutta, tukemista ja ennen kaikkea hauskuutta. Nämä asiat mielessämme pitäen pysymme asialle 

täysin sitoutuneena. 

 

Kiitos niille, jotka tekevät tämän mahdolliseksi alueemme. 

 

 

Hyviä lukuhetkiä! 

 

Danny Silva 

ELMA Project Manager 

  



 

 

 

--ELMA NEWS— 

 

1. IPC Vuokatti World Cup 2011 lukuina 

Kansainvälinen vammaisten Nordic World Cup ei ole uusi tapahtuma Vuokatissa. Vuokatti isännöi sitä 

ensimmäisen kerran täällä vuonna ja siitä lähtien se on tullut säännöllisesti aina tammikuussa, 

poikkeuksena tammikuussa 2010 se oli juuri ennen paralympia kisoja Vancouverissa. 

 

Mikä tekee tästä tapahtumasta myönteisen ja toivottavan täällä Vuokatissa? No vastaus on yksinkertainen 

... Se antaa meille mahdollisuuden nähdä hyvin ainutlaatuisia urheilijoita toiminnassa ja se on loistava tapa 

houkutella kävijöitä alueelle aikana vähäisen aktiivisuuden aikana. 

 

2011 World Cup avaus viime tammikuussa toi Vuokattiin:  

• vierailijoita 15 maasta, johon kuuluvat urheilijat, valmentajat, teknikot, vieraat, Seminaarin puhujat ja 

virkailija 

• 100 urheilijaa edusti 11 kansakuntaa 

• 35 pyörätuoliasiakasta  

• 20 Näkövammaista vierasta  

• 50 vieras muilla fyysisillä vammoilla 

• 50 tiimin jäsentä (valmentajien ja teknisen henkilökunnan jäseniä)  

• 10 IPC virkamiestä  

• 50-60 vapaaehtoisia mukana järjestötoiminnassa  

• 6 tapahtumaa- 3 hiihto ja 3 ampumahiihto  

• Arviolta 1500 yöpymistä  

 

 

Kaiken kaikkiaan se oli erittäin positiivinen kokemus kaikille osallistujille sekä organisaation puolelta sekä 

kilpailujen osalta. Tämän vuoksi IPC/ kansainvälinen paralympiakomitea  on jo esittänyt kiinnostuksensa  

palata Vuokattiin vuonna 2012 ja tällä kertaa ehkä isännöimme maailmanmestaruuskisojen finaaleja 

huhtikuussa 2012.  

Me täällä haluamme lämpimästi kiittää Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattiopiston 

vapaaehtoisia osallistumisesta, järjestelytoimikuntaa ja Vuokatin Urheiluopisto hyvästä isännyydestä, 

järjestelyistä ja täydellisestä tapahtumasta.  

 

Lisätietoja ja tuloksia osoitteessa www.ipcvuokatti2009.net 

 

 

http://www.ipcvuokatti2009.net/


 

 

2. Snowpolis koordinoi CALYPSO EU-projektia liittyen hiljaisien matkailukausien 

liikuntarajoitteisten turistivaihtoon 

 

Neljäs lokakuuta 2010 vuoden aikana tehtyjen alustusten jälkeen ELMA tiimi toimitti hakemuksen 

vastauksena Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston (DG ENTR) CALYPSO -hankkeen 

ehdotuspyyntöön. 

 

Ehdotuksessa oli tarkoitus tutkia ja löytää oikeita/ ehdotettavia käytäntöjä ”Helpottaa sesongin 

ulkopuolisten kausien turistivaihtoa Euroopassa sosiaalisen turismin kehittämiseksi”. Se antaisi myös 

kansallista tukea Calypso kehitysstrategioiden rakenteille.  

Muutaman kuukauden malttamattoman odotuksen jälkeen 14.2.2011 Snowpoliksen ehdotus/ hakemus  

hyväksyttiin Euroopan komissiossa Kun kaikki viralliset asiakirjat ovat kunnossa, "Able Access for All 

Exchange"-ohjelman (AAAE) on ensimmäinen suora EU: n hanke, jota Snowpolis koordinoi.  

AAAE- ohjelmaan osallistuu myös kaksi muuta jäsenvaltiota: Portugali ja Kypros. Snowpolis koordinoi tämän 

hankkeen toimia myös osallistujamaissa. Toimien tavoitteena on tutkia, testata ja ehdottaa mahdollisuuksia 

luoda matkailualan vaihto-ohjelmia organisaatioiden välillä eri jäsenvaltioissa, joka edistää tiettyjen 

kohderyhmien mahdollisuutta kokea ainutlaatuisia vierailuja eri maissa sekä edistää sesongin ulkopuolista 

matkailua.  

Vuokatin aktiivinen ja luonnollinen elämäntapa on pääteema hankkeessa. Enemmän tietoa hankkeen 

etenemisestä kerromme tulevina kuukausia sen edetessäå 

 

Lisätietoja www.vuokatti4all.org   

 

 

3. ELMA projkti…yhdessä vuodessa…. 

Hanke on tuottanut tietoa, jotka auttavat paikallista kehitystä ja rakentaa esteetöntä ympäristö joka on 
sopiva kaikille käyttäjille riippumatta iästä, sukupuolesta tai kyvyistä. Alueen potentiaalin huomioon ottaen, 
painopisteenä on ollut kehittää esteetön urheilun ja vapaa-ajan kohde liikuntarajoitteisille vieraille, jotta he 
valitsivat Vuokatin heidän harjoittelu ja kilpailukohteekseen.  

Tavoitteet olivat: 

-Kerätä tietoja sekä osoittaa kasvavat mahdollisuudet näillä markkinoilla ja näyttää mitä tarvitaan 

Vuokatissa tarjoamaan kunnolliset edellytykset vammaisille yksilöille ja perheille.  

-Osoittaa, että esteettömyys ei ole vain vammaisia varten, vaan on hyödyllinen jokaiselle 

henkilölle.  

-Levittää tätä tietoa seminaarien ja suorien konsultaation kautta  

http://www.vuokatti4all.org/


 

 

-Tarjoa materiaalia tulevaa tarvetta varten eri sidosryhmille, personalisoidut raportit ja ohjekirja 

kehitettiin näyttämään hyviä käytäntöjä ja yleisen esteettömyyden käsitteen.  

-Kansalaisille tiedottamisen ja tietojen päivittämisen vuoksi, tehtiin uutiskirje lokakuussa 2010, nyt 

sitä lähetetään yli 72 organisaatiolle Suomessa ja Euroopassa 

 

 

Toisena tavoitteena oli edistää ja luoda esteetöntä kuvaa Vuokatista, joka voitaisiin tunnustaa sekä 

kansallisesti että kansainvälisesti. Nyt tulokset puhuvat puolestaan:  

 

• www.vuokatti4all.org – sivuilla on yli 8,000 käyntiä 1285 päivässä. 

• ELMA hanke sai  ENAT – järjestön laatu serfikaatin 2010/11  

• EU: n tunnustus PO ENTR –rahastosta. Hanke hyväksyttiin koordinoimaan EU-hanketta Sosiaali 

matkailussa - Calypso  

• Osallistuminen kulttuurin pääosaston -hanke (DG EAC )vapaaehtoistyö urheilussa (vammaisurheilu 

aiheissa)  

• Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) WC 2011  - kisojen avaaminen Vuokattiin ja ehkä finaalit vuonna 

2012 (harkinnassa)  

• Unionin Cycliste International (UCI) hyväksyi Para-pyöräilytapahtuman järjestämisen Vuokatissa 

• Ridderrennet International piiri kehitetään Vuokattiin 

• Uusia kumppanuuksia tutkimussaralla  Jyväskylän yliopiston ja CWC:n kanssa, heidän  osallistumisensa  ja  

Paralympic Sport and Development- seminaarin mainostamisesta Vuokatissa.  

• IPC – kansainvälisen paralympiakomitean aikomus tehdä yhteistyötä ja kehittää vammaisten 

suksitutkimus ja luokittelu keskus (pitkän aikavälin suunnitelma, jota  nyt ehdotetaan IPC hallituksen 

jäsenille ja kansallisille paralympiakomiteoille 

ELMA hanke on toivottavasti avannut oven uuden Vuokatin Yleiskaavan/ Master Plan visiossa, jossa 

esteettömyys tulisi toimimaan positiivisen markkinoinnin välineenä ja tarjoaa mahdollisuuksia uusille 

markkinoille ja myös tulevalle kehitykselle.  

Tulevaisuuden ELMA- hankkeen ja Vuokatin/ Kainuun esteettömyyden eteneminen riippuu nyt 

avoimuudesta ja eri sidosryhmien motivaatiosta alueella. Yhdessä työskentely ja rakentaminen varmistaa 

menestyksen.  

 

Lue lisää www.vuokatti4all.org 

 

 

 

 

http://www.vuokatti4all.org/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXT MONTH: 

EU projektin päivitys 

ELMA kehityssuunnitelmat 

Kuukauden vinkki 

 


