


Uusi Paralympiakomitea
aloitti toimintansa 1.1.2020

• Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ja Suomen Paralympiakomitea 
yhdistyivät.

• Uuden vammaisurheilun ja -liikunnan
kattojärjestön nimi on Suomen 
Paralympiakomitea.

• Paralympiakomitea vastaa liikunta-, 
näkö- ja kehitysvammaisten sekä
elinsiirron saaneiden ja dialyysissä
olevien henkilöiden urheilu- ja 
liikuntatoiminnasta.

Uusi Suomen Paralympiakomitea 22.01.2020



20 000 
osallistujaa vuoden 

2017 matalan 
kynnyksen liikunta-

tapahtumissa

Yli 250
jäsenyhdistystä 

ja -seuraa ympäri 
Suomea

Liikuntapaikkojen 
esteettömyyden 

asiantuntija

- 5 paralympia-lajin 

lajiliitto
- Special Olympics
- Elinsiirron 
saaneiden urheilu 

Ja PALJON muuta

Valtti-ohjelma
Luonto kaikille

SOLIA
Junior Games
Liikuntamaa

Löydä oma seura

Paralympiakomitea

kouluttaa
Ohjaajia

Valmentajia
Sherbornea

Vertaisohjaajia

…



Jäsenet
• Paikallisyhdistykset

• Seurat

• Lajiliitot

Sidos-
ryhmät

• Yrityskumppanit

• Vammaisjärjestöt

• SUEK ry

• Olympiakomitea

• Lajiliitot

• Liikunnan aluejärjestöt

• Urheiluakatemiat

• Oppilaitokset

Paralympia-
komitea

• Kevät- ja syyskokoukset

• Hallitus

• Henkilöstö (23)

• Valiokunnat ja työryhmät

Liikunta

Urheilu

Special
Olympics

Elinsiirron 
saaneiden 
liikunta ja 

urheilu

• Lapset ja nuoret

• Harrastaminen

• Luontoliikunta

• Apuvälinevuokraus

• Lajiliittona 10 lajille

• Paralympialaiset (HUY)

• Nuorten 
paralympiaryhmä

• Luokittelu

•Arvokilpailujen 
järjestäminen

• Lajitoiminta

• Kotimaan kilpailut

• Kv. kilpailut ja 
maailmankisat

• Lajitoiminta

• Kilpailutoiminta
Tuki-

palvelut

• Koulutus

• Edunvalvonta

•Vaikuttaminen

• Tutkimus



#valtti @paralympiakomitea

Valtti-ohjelman 
kautta harrastus

Haku on avoinna 30.4.2020 asti
https://www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/valtti

Lasten ja nuorten harrastustoiminta Nina Peltonen ja Henry Manni 04.2020 

https://www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/valtti


Lasten ja nuorten harrastustoiminta Nina Peltonen ja Henry Manni 04.2020 

Valtti

= Henkilökohtainen
vammaisliikunnan konsultti, joka saattaa tukea 
tarvitsevan lapsen tai nuoren harrastuksen pariin.
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Prosessi

Yhteydenotto ja 
alkuhaastattelu

Harrastekokeilu-
suunnitelma

Kokeilujakso, 
päiväkirjat

Lopputapaaminen

Valttiparit
muodostetaan ja
tieto ohjattavasta
valtille

Onnistuttiinko? 
Saavutettiinko
tavoitteet? Suosituksia.

Tutustuminen, taustat, 
kiinnostuksen kohteet, 
perheen ja omat
resurssit. Tavoitteet.

Paikkakunnan tarjonta
(yleiset/erityisliikunta).
Tai muu liikkuminen
yhdessä Valtin kanssa.

Vähintään 4 
kokeilukertaa + 
alku- ja 
lopputapaaminen.
Osallistujan
hymynaamapalaute, 
selfiet.

Raportti opettajalle, 
palautekysely.



Löytyikö harrastus, lisääntyikö liike?

Vuosi 2016
N = 155

(Skantz 2017)

2017
N = 151
(Karppinen 

2018)

2018
N = 126

(Skantz 2019)

2019
N = 102

(Skantz 2020)

Löysi
harrastuksen

54 % (83) 35 % (55) 46 % (58) 43 % (44)

Itseraportoitu
liikunnan määrä 
lisääntyi
(kyllä, vähän tai 
paljon)

58 % (92) 43 % (65) 44 % (56) 44 % (45)

Suosittelisi
ohjelmaa muille

81 % (125) 78 % (118) 82 % (103) 78 % (80)



Suosituimmat harrastukset
Uinti, jalkapallo, keilailu, kuntosali, koripallo, ratsastus, kamppailulajit, 
salibandy, tanssi, voimistelu

Mitkä tekijät auttoivat löytämään harrastuksen?
Sain vaikuttaa itse harrastusvalintaan (82 %)

Harrastuksessa on hyvä ohjaaja (69 %)

Huomasin, että pärjään ja pystyn (69 %)

Pääsin mukavaan porukkaan harrastamaan (62 %)

Mitkä tekijät estivät harrastuksen löytymistä?
En pysty kulkemaan itsenäisesti harrastuspaikalle (50 %)

Minulla ei ole kaveria, jonka kanssa käydä liikkumassa (42 %)

Minulla ei ole avustajaa, joka voisi jatkaa harrastusta kanssani (38 %)

En löytänyt sopivaa ryhmää (29 %)

Perheiden palautteet 2019 (n=102)



Valtti 2020
Paikkakunnat

• Pääkaupunkiseutu (Laurea ja Arcada)
• Joensuu (KareliaAmk)
• Jyväskylä (Jyu, Jamk)
• Lahti (Liikuntakeskus Pajulahti)
• Kajaani (Kamk)
• Mikkeli (Xamk)
• Rovaniemi (LapinAmk)
• Oulu (Oamk)
• Seinäjoki (SeAmk)
• Tampere (Tamk ja Tuni)
• Lappeenranta (Lab)

Mukana olleet oppilaitokset: Sampo, SavoniaAmk, Keuda, Kao, Lamk, Åboakademi, 
Metropolia Amk, Haaga-Helia Amk, TurunAmk ja SatakunnanAmk. 

Valtti tiedotustilaisuus 2.3.2020
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Lajikirjo

• Lajitoimintaan on mahdollista osallistua 
noin 40 eri lajissa.

• Toimintaan voi osallistua myös esim. 
avustajana, valmentajana, 
vapaaehtoistoimijana tai oman 
yhdistyksen liikuntapalvelujen 
edunvalvojana.

• Harrastaa voi yksin tai ryhmässä, 
vertaistensa kanssa tai yleisessä 
liikuntaryhmässä.

• Löydä oma seura –palvelu 
https://www.paralympia.fi/palvelut/loyda-oma-seura

https://www.paralympia.fi/palvelut/loyda-oma-seura
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Startti stipendi

• Harrastamisen alkuvaiheen vammaisurheilu ja –liikuntatoimintaan 
(ei ikärajaa)

• Max 500€ yksilöhakija ja max 1000€/yhteisöhakija

• Hakuaika kahdesti vuodessa huhtikuun ja lokakuun loppuun 
mennessä https://www.paralympia.fi/palvelut/apurahat-ja-tuet

• Stipendin myöntää Suomen Paralympiakomitea yhdessä Tukilinja –
säätiön kanssa

https://www.paralympia.fi/palvelut/apurahat-ja-tuet


Lapsille ja nuorille
• Sporttiklubi on liikunnan tiedotuskanava alle 20-vuotiaille lapsille ja nuorille 

mm. leirejä, tapahtumia ja kisoja. Sähköinen uutiskirje 4krt/vuodessa. 
https://www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret

• Junior Games -kisat järjestetään kahdesti vuodessa: syyskisat Jyväskylässä 
25.11.2020 ja kevätkisat Kuortaneella 14.-15.4.2021

• Para Talent Day on vammaisurheilun kasva urheilijaksi testipäivä yli 13-
vuotiaille. Tapahtuman tavoitteena on löytää uusia urheilijoita 
vammaiskilpaurheiluun ja auttaa heitä eteenpäin urheilijan polullaan 
22.11.2020 Pajulahti.

• Leirit: Yli 12-vuotiaat Tie Tähtiin Leirit ja Special Olympics –monilajileirit. 
Alle 12-vuotiaat Liikunnan aluejärjestöjen kesäleirit 

• Nuori Toimija koulutus: noin 13-20 vuotiaille eri tehtävistä esim. 
liikuntatapahtumissa tai kerhoissa kiinnostuneille. 1. jakso 18.-20.9.2020 ja 2. 
jakso 5.-7.2.2021 Liikuntakeskus Pajulahdessa

https://www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret


Paralympiakomitean uutiskirjeet
• Soveltavan liikunnan ja kuntoutuksen uutiskirje                

Kohderyhmä: Fysioterapia ja kuntoutusväki (yritykset, laitokset, 
yhdistykset), 
soveltavan liikunnan opettajat, LUKA-hankkeen verkosto

• Sporttiklubikirje
Kohderyhmä: Sporttiklubilaiset, Vanhemmat, Sporttiklubi-ammattilaiset 

• Paralympiakomitean (yleinen) uutiskirje
Kohderyhmä: Urheiluyhteisö, Yrityskumppanit, Muut sidosryhmät

• Yhdistyskirje
Kohderyhmä: Paikalliset jäsenyhdistykset 

• Erityisliikunnanohjaajien uutiskirje
Kohderyhmä: Erityisliikunnanohjaajat

Tilauslinkki: https://webropol.com/s/paranuutiskirjeet

https://webropol.com/s/paranuutiskirjeet
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Sosiaalinen media

Facebook
Suomen Paralympiakomitea
Finn Paralympic Team

Special Olympics Finland

Twitter 
Suomen Paralympiakomitea

Special Olympics Finland

Instagram 
Finn Paralympic Team
SO Finland

Häshtägit
#Paraurheilu
#Paralympia
#MenestysNäyttääSinulta
#SamassaJengissä (Special Olympics -urheilu)

https://www.facebook.com/paralympiakomitea/
https://www.facebook.com/FinnParalympic/
https://www.facebook.com/SpecialOlympicsFinland/
https://twitter.com/FinnParalympic
https://twitter.com/SO_Finland
https://www.instagram.com/finnparalympic/
https://www.instagram.com/so_finland/?hl=fi


Lasten ja nuorten harrastustoiminta Nina Peltonen ja Henry Manni 04.2020 

Asiantuntevaa palvelua

• Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA tarjoaa liikuntavälineiden kokeilu- ja 
vuokraustoimintaa sekä auttaa oman välineen hankinnassa jakamalla tietoa ja 
antamalla asiantuntijalausuntoja.

• www.välineet.fi https://www.valineet.fi/ on vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä 

vuokraavien tahojen yhteinen verkkopalvelu. Mukana ovat SOLIA:n lisäksi Malike, 
Pajulahti, SAMK sekä muita alueellisia apuvälineitä vuokraavia tahoja.

https://www.valineet.fi/


Lasten ja nuorten harrastustoiminta Nina Peltonen ja Henry Manni 04.2020 

Henkilökohtainen apu auttaa 
osallistumaan

• Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan ja toimimaan itse. Sitä voi saada 
maksuttomana vammaispalveluna esimerkiksi harrastamiseen ja muihin vapaa-
ajan toimiin. 

• Henkilökohtainen avustaja myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Avun 
saamiselle ei ole laissa asetettu ikärajaa. 

• Henkilökohtainen apu on itsemääräämisoikeutta tukeva vammaispalvelulain 
mukainen maksuton vammaispalvelu. YK:n vammaissopimus edellyttää 
henkilökohtaisen avun järjestämistä. Apua tulee saada, kun se on vamman tai 
sairauden vuoksi välttämätöntä.

• Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan -videon ovat tuottaneet Invalidiliitto, 
Malike/Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU.
• https://www.youtube.com/watch?v=OT0jmN7Djsk"

https://www.youtube.com/watch?v=OT0jmN7Djsk



