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S
uomi sai kunnian toimia näyttämönä 
hienosti sujuneille avoimille Pohjois-
maiden ja Baltian maiden kuurojen 
suunnistuskilpailuille (PBM-kilpailut), 
jotka pidettiin 11.–14.8. Torstaista 

sunnuntaihin Pajulahden urheiluopiston metsissä 
vilisi kuuroja kartat käsissään. PBM-suunnistukseen 
osallistui kaikkiaan 55 urheilijaa 11 eri maasta.

Viikonlopun ohjelmistossa oli perjantaina sprintti 
Pajulahden liikuntakeskuksen alueella, sekä lauantain 
keskimatka ja sunnuntain pitkä matka Pajulahden 
metsissä. Sarjoja oli 10 ja mukana kaikenikäisiä suun-
nistajia. Järjestelyistä vastasi Suomen Kuurojen Ur-
heiluliitto ry yhdessä paikallisen Lahden Suunnistajat 
-37 -seuran kanssa. Seuran kautta saatiin kilpailunjoh-
tajaksi Niko Vaenerberg ja monet muut käytännön 
järjestelyt tarvikkeineen ja vapaaehtoisineen.

Suomalaissuunnistajilla hyvä viikonloppu
Kisoissa Suomen kuurojen suunnistusmaajoukkueen 
edustajina olivat Lina Karlsson, Eeva Tupi, Josefin 
Häggdahl, Marko Lehtonen, Juuso Toivonen ja 
Touko Silpola.

Perjantain sprintissä suomalaissuunnistajista pär-
jäsivät parhaiten Karlsson ja Häggdahl, jotka veivät 
naisten W21-sarjan toisen ja kolmannen sijan. Suo-
malaisnaiset eivät ole pitkään aikaan päässeet suun-
nistuksessa mitalisijoille, joten nyt oli juhlan paikka. 
Lauantain keskimatkalla suomalaisnaiset sijoittuivat 
tismalleen samoin kuin perjantain sprintissä, kun 
Karlsson nappasi W21-sarjan toisen ja Häggdahl 
kolmannen sijan.

Sunnuntain pitkällä matkalla Häggdahl jatkoi 
samalla linjalla ja nappasi W21-sarjan hopeamitalin. 
Suomen maajoukkueen yllättäjänä oli Lehtonen, joka 
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saalisti M21-sarjasta pronssia. Koko PBM-suunnis-
tuskilpailussa eniten mitaleita saalisti Liettua kah-
deksalla mitalillaan, hyvänä kakkosena seurasi Suomi 
kuudella ja kolmantena Ruotsi neljällä mitalillaan.

Yhteistyö LS-37:n kanssa
Kisojen järjestelyissä paikallinen seura Lahden 
suunnistajat -37 oli erinomainen yhteistyökumppa-
ni SKUL:ille. Kilpailunjohtaja Vaenerberg tuumaa 
PBM-kilpailujen järjestämisen olleen mielenkiintoi-
nen oppimatka.

– Pienten alkukankeuksien jälkeen saatiin järjeste-
lyt sujumaan varsin mallikkaasti. Kuurojen kanssa toi-
miessa oli paljon pieniä juttuja, jotka joutui tekemään 
toisin kuin yleensä, eikä näitä osannut yhtään ajatella 
etukäteen. Näistä pienistä jutuista otettiin oppia 
ensimmäiset päivät ja loppua kohden rupesi hommat 
sujumaan jopa niin hyvin, että stressaaminenkin 
unohtui, kertoo Vaenerberg.

Oppimista tapahtui puolin ja toisin. PBM-kisojen 
järjestelytoimikunta kokoontui aina iltaisin pohti-
maan, mikä sujui hyvin ja mitä olisi voinut parantaa. 
Suunnistajilta nähtiin sellaisiakin terveisiä, että 
Suomi saisi ottaa useammatkin arvokisat järjestettä-
väkseen. Koko viikonlopun ajan tekemisen meininki 
oli loistava ja yhteishenki hieno.

– Isoin mieleen jäänyt asia ei liity niinkään suun-
nistukseen vaan enemmän kilpailijoihin. Oli hienoa 
nähdä, kuinka tiivis ja hyvähenkinen kuurojen suun-
nistajien yhteisö oli. Paras esimerkki tästä oli viimei-

senä päivänä, kun rajuksi kisaksi osoittau-
tunut pitkä matka aiheutti huomattavan 
määrän keskeytyksiä. Tästä huolimatta 
koko päivänä ei näkynyt yhtään huonolla 
tuulella olevaa kilpailijaa, vaan kaikki 
naureskelivat ja vertailivat, kuka pääsi 
radallaan pisimmälle, jatkaa Vaenerberg.

Kilpailujohtaja Niko Vaenerberg 
toteaakin, että kannattaa perehtyä kuu-
rojen suunnistukseen ja kulttuuriin jo 
etukäteen, niin yhteistyö kuurojen kanssa 
sujuu. Hänen mukaansa yhteistyötä kuu-
rojen kanssa ei kannata pelätä, enemmän 
se opettaa kuin ottaa.

PBM-suunnistuksen tulevaisuus
Seuraavat PBM-suunnistuskilpailut 
järjestetään Pohjoismaissa tai Baltian 
maissa neljän vuoden päästä. Suunnistajat pohtivat 
kilpailuviikonlopun aikana PBM-kisojen tulevaisuut-
ta. PBM-suunnistus on matalan kynnyksen paikka 
testata omia taitojaan ja päästä vertailemaan omia 
tuloksiaan muiden kanssa. Pohjoismaiden ja Baltian 
maiden kilpailut ovat myös hyvä ponnahduslauta 
kohti suurempia arvokisoja.

Suunnistajat päättivät allekirjoittaa yhteisen 
vetoomuksen, jotta PBM-suunnistus järjestettäisiin 
jatkossa kahden vuoden välein nykyisen neljän vuo-
den sijasta. Näin saataisiin myös enemmän yhteisiä 
ilon hetkiä. 

Kuka pääsee kisoihin? 
Jotta kuurojen suunnistuksen arvokisoihin 
voi osallistua, kuulonaleneman tulee olla yli 
55dB paremmassa korvassa. Viittomakieltä 
ei tarvitse osata etukäteen, porukassa on jo 

nyt erilaisia yksilöitä ja kaikki ovat enem-
män kuin tervetulleita mukaan. Kuurojen 
suunnistustoimintaan voi päästä mukaan 
ottamalla yhteyttä esimerkiksi SKUL:n 

hankekoordinaattoriin ( heli . romu @ skul.org) 
tai Ulrika Kostamoiseen ( ulle80 @ gmail . com), 
joka on SKUL:n suunnistuksen lajivas-
taava. 

Osallistuminen 
ei ole iästä kiinni

» Kilpailujen kovin 
osallistuja oli 

kiistatta tanskalainen 
Annelise Hansen, jolla 
on ikää 80 vuotta. Hän 
osallistui kaikille kolmelle 
matkalle ja kuntoa riitti jo-
kaisella matkalla loppuun 
asti. Hansen on urheillut 
jo vuonna 1961 pidetyissä 
Kuurojen Maailmankisois-
sa Helsingissä lajinaan 
uinti. Seniori-iässä hän 
on osallistunut kuulevien 
suunnistuksen veteraa-
nien MM-kilpailuihin. 

Suomen joukkue PBM-kilpailuissa: Juuso Toivonen, 
Lina Karlsson, Eeva Tupi, Josefin Häggdahl, Touko Silpola.


