
Kuurot taysilla mukana
kaikessa urheilussa
Kuusankoskella pelattiin
lauantaina sulkapallon
kuurojen SM-mitaleista.

JUKKA VARTIAINEN

KOUVOLA. Kuusankosken
Urheilutalolla oli todella miel-
Mtava tunnelma kuurojen
selvitellessa valejaan sulkapal-
Ion SM-kisoissa, ensimmaista
kertaa talla tasolla. Pelaajia oli
Helsingista, Espoosta, Lahdes-
ta, Tampereelta, Jyvaskylasta ja
Kuusankoskelta. Urheilijoita
oli mukana 21, joista naisia 6.
Otteluita tarvittiin 41 ennen
kuin mestarit neljassa eri sar-
jassa olivat selvilla.

Suomtm Kuurojen Urheilu-
liitto ry:n puheenjohtaja Jussi
Raisio on kuurojen urheilussa
varsinainen monitoimimies.
Han jaksaa uurastaa ja kan-
nustaa kuuroja liikkumaan ja
kilpailemaan urheilun koko
kirjossa. Monessa mukami 01-
lut ja yha oleva elohopeamai-
nen mies nakee kovimpana
haasteena nuorten saamisen
mukaan kuurojen moninaisiin
urheilurientoihin.

- Toivottavasti kuurojen las-
ten vanhemmat tuovat jalki-

kasvunsa rohkeasti kuurojen
omiin urheilutapahtumiin. La-
jeja meilla. on laidasta laitaan,
joskin nyt on saWysukupol-
vi voimissaan. Uutena lajina
ajamme sisaan futsal-jalkapal-
loa, ja toivottavas.ti osa nuoris-
ta ajautuu myos sen lajin pariin,
toivoo Raisio.

- Yhteistyota tahdomme te-
hostaa muihin urheiluseuroi-
hin ja saada omia lahjakkuuk-
siamme kasvamaan ja kehitty-
maan kuulevien piireissa.

RAISIO ON paljon kuurojen
kamppailuita eri lajeissfl nah-
nyf Taiwanissa kaydyt kuuro-
jen olympialaiset ovat miehen
mielessa kullatuin kirjaimin,
kun parikeilailussa Tampereen
Satu Lintula ja Espoon Aira
Kilpelainen saavuttivat kulta-
mitalit. Taiwanin kisoissa oli

.mukana 72 maata ja 2700 kil-
pailijaa. Suomen joukkue oli
kooltaan 29 henkea, joista ur- .
heilijoita oli 18.

Kilpaurheilussa pyritaiin aina
voittoon. Raision mukaan toti-
suus nakyi erityisesti Kanadan
Winnipegissa kaydyissa jaakie-
kon kuurojen MM-kisoissa.

- Suomi voitti loppuotte-
lussa Kanadan 5-2, vaikka oli

Kuurojen sulkapallon SM-kisojen osanottajia, Janita Loppinen (vas.),
Hanna Kasvinen, Katri Kamppi, Suomen Kuurojen Urheiluliiton puheen-
johtaja Jussi Raisio ja Woikkiksen Viittomakieliset ry:n puheenjohtaja Lea
Palomaki. .

alkulohkossa sille hiivinnyt.
Kanadalaiset ottivat hiivion
niin tosissaan, etteivat tulleet
paatOsillallisille lainkaan. Jaa-
kiekon mahtimaat USA, Vena-
ja ja Slovakia olivat seuraavia.
Slovakiassa pidetaan kuurojen
seuraavat olympialaiset 2011,
ja siella me olemme taas muka-
na toivottavasti isolla ryhmal-
la, mietiskeli Raisio jo tulevia
tapahtumia.

Tommiska ja Aku Helminen.
takasivat osaltaan tilaisuuden
kitkattoman sujuvuuden. Kuu-
sankoskelaisen Woikkiksen
Viittomakieliset ry:n puheen-
johtaja Lea Palomaki osallistui
itsekin kisaan ja hanen asen-
teens a kilpailuihin kuvastaa
kuurojen aitoa ja iloista otetta
elamaan.

- Olin pelaamassa Lappeen-
rannassa eliittikisoissa sulka-
palloa. Mukana oli myos ve-
nalaisia. Havisin kaikki pelit,
mutt a ei haittaa, kun pystyin ja
sain olla mukana, viittoi Palo-
maki hymy suupielissa.

. KUUROJEN SM-kilpailuja Kuu-
sankoskella ponkitti jarjestely-
puolella Kouvolan Sulkapal-
loseura. Sen edustajat Tuomo


