
Mikä olet ja mistä tulet – ParaVolley? 

Minnuu on jotenkin vaivannut tuo kansainvälisen liiton parainnostus, jota nyt tu-
lee joka tuutista ja turnauksesta. Vaivaamista vahvistaa, etten tiedä selvitystä 

tai perustetta tai tarkkaa käyttötarkoitusta nimelle ParaVolley. Jostain se on kek-
sitty, kehitetty ja käyttöön otettu. Lienenköhän kuitenkin lopulta vain niin perin 

juurin perinteinen totutun tallaaja, ettei mikään uudempi oikein käy - ei niin sit-
ten mitenkään. Pitää vaivata. 

 
Para sanasta tulee mieleen mm. Parasta ennen, Paralympialaiset, paratiisi, para-

siitti, paranormaali, paranoidi, parapsykologia, paralyysi, paradoksi, parametri, 
parafilia jne. Enempi kielteisiksi koettuja ovat nuo parasanojen sisällöt: epänor-

maali, uskomus kuoleman jälkeisestä onnelasta, seksuaalisesti häiriintynyt, jär-
jenvastainen, halvaantunut, vainoharhainen, yliluonnollinen, loinen – huhhuh…,  

 

Wikipedian mukaan Paralympialaisten ”para” on johdettu Kreikan prepositios-
ta παρά, pará (suom. vieressä, yhdessä), joka viittaa paralympialaisten järjes-

tämiseen rinnakkain olympialaisten kanssa. Se on OK, mutta ParaVolley – kenen 
vieressä se sitten pötköttää? 

 
Jostain olen lukenut, että istumalentopallonkin kansainvälinen kattojärjestö The 

World Organization Volleyball for Disabled (WOVD) – kepeällä suomella – Maail-
man vammaislentopalloliitto, on muuttanut nimensä muotoon Word ParaVolley. 

Samoin vastaava Euroopan aluejärjestö – The European Committee Volleyball for 
Disabled (ECVD) esiintyy uudessa logossa tekstillä ParaVolley Europe. Virallisilla 

nettisivuillaan molemmat firmat otsikoivat nimensä vanhaan tyyliin.  
 

WOVD:n tai siis nyt Word ParaVolleyn (WPV?) missiossa – tehtäväkuvauksessa 
mainitaan lajeiksi pysty- ja istumalentopallo sekä molempien Beach-versiot. Jo-

tenkin tästä voisi päätellä, että ParaVolley on eräänlainen yleiskäsite maailman 

vammaislentopallolle ja istumalentopallo olisi edelleen yksi sen lajisovellus - is-
tumalentopallo, Sitting Volleyball. Tätä hivenen hämärtää mm. istumalentopallon 

syyskuisten Puolan EM-kisojen käyttämä nimitys: European ParaVolley Cham-
pionships 2013. Häh – pelattiinko siellä pystyä vai ististä?  

 
Meillä Suomessa on kansainväliseen tapaan kansallinen Paralympiakomitea sekä 

VAU, missä lentopallo on yhtenä lajina muiden (37 lajin) joukossa. Lentopalloa 
VAU:n toiminnoissa pelataan sekä pystystä että istualtaan – myös rannalla. Miltä 

kuulostaisi ParaVolleyjaosto - vai pitäisikö olla ParaVolley Division? Entä jos laji 
olisi ParaVolley ja sen alla toimisivat mm. istumalentopallo, elinsiirtoväen lentis 

ja Unified-lentopallo - mm. VAU - onko suunnitelmissa? 
 

Kirjoittelen yllä olevaa omasta, en infon - ongelmatiikasta käsin – tai siis päästä-
ni (pyörällä), mutta toivon asiasta yleisempää keskustelua ja selvittelyä. Laitan-

pa vinkin myös ECVD:n hallituksen jäsen Suvi Blechschmidtille ja Sari Manner-

suolle, jotka eniten kotimaisista (sattuuko vielä Suvin kohalle?) ovat toimineet 
viime aikoina kansainvälisemmissä karkeloissa. Jos ken tietää taustoja tai näitä 

sanan käyttökäytäntöjä – kirjoitelkaa infolle. 
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