
K uurojen 9. EM-suunnistus-
kilpailut pidettiin Vilnassa, 
Liettuassa 3.–8.9.2021. 
Kilpailuissa oli mukana 
kaikkiaan 64 suunnistajaa 

13 eri maasta. Suomea edusti pitkästä 
aikaa kolme nuorta naissuunnistajaa: 
Josefin Häggdahl (28), Lina Karlsson 
(23) ja viime kesänä juoksuradoilla mon-
ta ennätystä rikkonut Sara-Elise Ruoko-
nen (22). Itse toimin joukkueenjohtajana 
ja viittomakielen tulkkina Heidi Nyberg.

Naiset juoksivat kaikki kolme henkilö-
kohtaista matkaa sekä pikasekaviestin, 
jossa itsekin oli mukana. Henkilökohtai-

sissa kilpailuissa parhaiten menestyi 
kilpailujen ensikertalainen Sara-Elise, joka 
suunnisti viidenneksi keskimatkalla ja 
pitkällä matkalla ja kuudenneksi pika-
matkalla. Lina uutena tulokkaana pääsi 
kerran pistesijalle sijoittuen keskimatkalla 
kahdeksanneksi; sprintissä kohtalona oli 
valitettavasti unohtunut leimaus rastilta. 
Josefin puolestaan suunnisti tasaisesti 
sijoille 12–15.

Pikamatka (3,1 km) ja viesti 
(4x 2,5 km) juostiin Vilnan puistomaisissa 
kaupunkimaisemissa, sen sijaan keski-
matka (4,3 km) ja pitkä matka (6,7 km) 
käytiin vaativissa liettualaisissa metsissä 

lähellä Vališkėsin ja Šilėnain kyliä. Pitkän 
matkan suunnistusmaaston vaativuudesta 
kertoo paljon se, että lähes kaikille suun-
nistajille tuli minuuttikaupalla virheitä ja 
miesten sarjassa jopa puolet keskeyttivät 
kilpailun. Samassa paikassa järjestettiin 
kaksi viikkoa aikaisemmin kuulevien 
nuorten EM-suunnistuksen pitkän mat-
kan kilpailu.

Jännittävimmäksi kohdaksi nousi pika-
sekaviestikilpailu, jossa Suomen naiset 
onnistuivat ainoana naisjoukkueena yltä-
mään neljänneksi ennakkosuosikkijouk-
kueiden Venäjän, Ukrainan ja Liettuan 
jälkeen. Suomen taakse jäivät Ruotsi, 

Kuka pääsee 
kisoihin?

 f Jotta kuurojen suun-
nistuksen arvokisoihin 
voi osallistua, kuulonale-
neman tulee olla yli 55dB 
paremmas sa korvassa. 
Viittoma kieltä ei tarvitse 
osata etukäteen, porukassa 
on jo nyt erilaisia yksilöitä ja 
kaikki ovat enemmän kuin 
tervetulleita mukaan. Kuu-
rojen suunnistustoimintaan 
voi päästä mukaan otta-
malla yhteyttä esimerkiksi 
SKUL:n hankekoordinaatto-
riin (heli.romu@skul. org) 
tai jutun kirjoittajaan 
(ulle80@ gmail.com), joka 
on SKUL:n suunnistuksen 
lajivastaava.

Palataan suunnistuskauden kynnyksellä kesäisiin tapahtumiin kuurojen 
EM-kilpailuihin. Joukkueenjohtaja Ulrika Lukasczyk muistelee onnistunutta 
kisaviikkoa ja toivottaa uudet harrastajat lajin pariin.

TEKSTI Ulrika Lukasczyk

Viittovat suunnistusterveiset 

Liettuasta – ja Suomesta
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Turkki sekä hylätyksi tullut Tšekki. 
Kaikis sa muissa joukkueissa oli mukana 
kaksi miestä.

Kokonaisuudessaan viikko oli hyvä 
oppimatka kaikille naisille. Viikon moni-
kielisyyttä leimasi kansainvälisyys mutta 
myös Suomen maajoukkueen sisäinen 
kielten ja kulttuurien kirjo: Puolet edusta-
jista on suomenkielisiä ja puolet ruotsin-
kielisiä. Osa heistä kommunikoi pääasias-
sa puheella ja osa vain viittomakielellä. 
Erilaisista kielitaustoistaan huolimatta 
joukkueella oli hauskaa yhdessä ja suora 
kommunikaatio onnistui pääsääntöisesti 
kaikilta – vaativimmissa tilanteissa Heidi- 
tulkki ryntäsi apuun.

Nyt naisilla on katse jo seuraavissa 
kilpailuissa, kuten avoimissa kuurojen 
suunnistuksen PBM-kilpailuissa, jotka 
järjestetään Pajulahdessa 11.–14.8.2022. 
Näitä ennen Brasilian Caxias do Sulissa 
pidetään toukokuussa 24. Deaflympia-
laiset eli Kuurojen olympialaiset, joiden 
viralliseen kilpailuohjelmaan kuuluu ihme 
kyllä myös suunnistus. Brasiliaan ei tällä 
kertaa lähetetä yhtään suunnistuksen 
edustajaa Suomesta, sillä muun muassa 
Sara-Elise päätti kilpailla siellä päälajeis-
saan yleisurheilussa.

Kuurojen suunnistuksen SM-kilpailuja 
ei ole moneen vuoteen voitu järjestää 
osanottajien vähyyden vuoksi, mutta 
kansainvälisiä arvokilpailuja järjestetään 
lähes poikkeuksetta vuosittain. Ensi 
vuonna on vuorossa MM-kilpailut ja sitä 
seuraavana taas EM-kilpailut, kilpailu-
paikkojen sijainnit ovat tosin vielä auki. 
Vuonna 2025 Japanin pääkaupunki Tokio 
isännöi 25. Deaflympialaisia. Olisi hienoa, 
jos viimeistään sinne saataisiin kokoon 
kunnon viestijoukkueet.

Pitkään kuurojen suunnistuksen arvo-
kisoissa Suomea on edustanut vain yksi 
tai kaksi suunnistajaa. Tietoni mukaan 
tällä hetkellä suunnistusta harrastaa noin 
10 suomalaista tai suomenruotsalais-
ta kuuroa tai kuulovammaista. Koska 
kuuroja suunnistajia on verraten vähän ja 
he asuvat eri puolilla Suomea, muutama 
heistä jopa ulkomailla, he harjoittelevat 
pääsääntöisesti oman seuransa kanssa. 
Suomen Kuurojen Liitossa pyritään 
kuitenkin kehittämään kuurojen suunnis-
tusta, löytämään lisää harrastajia ja kil-
pailijoita sekä järjestämään leirejä – myös 
muiden maiden kuurojen suunnistajien 
kanssa. Erityisesti nuoria ja miessuunnis-
tajia kaivataan toimintaan mukaan.

Kuurojen suunnistus ei oikeastaan 
eroa ”normisuunnistuksesta” mitenkään 
– eihän juoksussa tai kartanluvussa tarvita 
kuuloa. Monet kuurot käyvät kuulevien 
seurojen järjestämillä iltarasteilla ja kilpai-
luissa. Toki suunnistaessa voi kuuloaistista 
olla joissakin tilanteissa hyötyä mutta niin 
on myös näköaistista, joka on kuuroilla 
kehittynyt tavallista tarkkaavaisemmaksi.

Lisää kuurojen EM-kilpailujen tulok-
sista, naisten ajatuksista ja tuntemuksista 
voi lukea ja katsoa videoilta Suomen 
Kuuro jen Urheiluliiton (SKUL) koti-
sivuilta ja somekanavilta. 

www.skul.org 
Facebook: @suomenkuurojenurheiluliitto 
Instagram: @ skul1920

Tuotekehityksen paikka

» Liettuassa käydyissä kilpailuissa 
eräs saksalainen kuuro joukkueen-

johtaja, jolla ei entuudestaan ollut mitään 
kokemusta suunnistuksesta, pani yhden 
tärkeän asian merkille. Hänen mielestään 
monilla kuuroilla menee aivan liikaa aikaa 
rastin leimaamiseen. Johtuen siitä, että 
he joutuvat varmistelemaan leimauksen 
yhteydessä, tallentuuko leimaus varmasti 
rastileimasimeen. Sportident-leima-
usjärjestelmässä käytettävän SI-kortin 

antamasta äänimerkistä ei luonnollisesti 
ole kivikuurolle suunnistajalle mitään 
apua, ja valomerkki on usein niin pieni 
tai heikko, että sitä tuskin näkee nopealla 
leimauksella. Niinpä TD-kokouksessa 
naureskeltiin erilaisille hulluille ideoille, 
miten leimasimia tulisi kehittää kuuro-
ystävällisemmiksi! Mutta kyllä asiaa saisi 
tosissaan viedä eteenpäin. Vahvemman ja 
pidemmän valomerkin vaihtoehtona voisi 
olla värinä. 

Pitkän matkan suunnistusmaaston vaativuudesta 
kertoo paljon se, että lähes kaikille suunnistajille tuli 
minuuttikaupalla virheitä ja miesten sarjassa jopa 
puolet keskeyttivät kilpailun.
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