
Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuuhenkilöt Urheilijoiden/liikkujien 
osallisuus

Lapset ja nuoret Uudistettu lasten ja nuorten 
ohjelmakokonaisuus tavoittaa lapset, nuoret, 
vanhemmat sekä 
ammattilaiset monikanavaisesti. Tavoitetut 
henkilöt ohjataan tutustumaan 
erilaisiin mahdollisuuksiin lasten ja nuorten 
liikunnan ja urheilun parissa. Harrastusta 
etsivät ohjataan esimerkiksi Valtti-ohjelman 
pariin, jossa lapsi ja nuori on 
osallistujana keskiössä. 

Sporttiklubi-uutiskirje lähetetään kaikille tilaajille 4 kertaa 
vuodessa. Lisäksi kohdennettua mainontaa alueellisista 
mahdollisuuksista. Valtti-ohjelmaa 
markkinoidaan laajasti eri verkostoissa. Laaditaan 
markkinointi- ja viestintäsuunnitelma lasten ja nuorten 
toimintaan. Uudistetaan paralympia.fi -sivuston lasten ja 
nuorten kokonaisuus. Laaditaan graafinen kuvaus siitä, 
kuinka liikkujan tai urheilijan polulle on mahdollista 
päästä mukaan yhteistyössä urheilutiimin kanssa. 
Jokaisella Valtti-paikkakunnalla järjestetään Kick off -
tapahtuma, joka toimii kokeilutapahtumana. 
Junior Games -kilpailut järjestetään vähintään kerran 
vuodessa. Nuori toimija -koulutus järjestetään kahden 
lähijakson toteutuksella. Järjestetään talvilajien esittelyitä 
ja kokeilumahdollisuuksia lumitapahtumissa.  
Osallistutaan aktiivisesti urheilutiimin ja lajiliittolajien 
välisiin tapaamisiin ja kartoitetaan yhteistyön 
mahdollisuuksia lajien nuorisotoiminnan edistämiseksi. 
Kehitetään koulutus, jonka tarkoituksena on luoda ryhmä 
urheilijoita toimimaan kummiurheilijoina mm. 
tapahtumissa sekä viestimään sosiaalisessa mediassa 
lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun mahdollisuuksista.

Valtti-ohjelman hakijamäärä (tavoite 250) ja miten iso 
osa osallistujista löytää harrastuksen pariin (tavoite 
50%).
Valtti-ohjelman toimivuuden kehitys, eli Valtin 
yhteistyöoppilaitosten määrän kasvu, Valtin 
yhteistyöpaikkakuntien määrä, joissa kunnat 
koordinoivat ohjelmaa ja Valtti-ohjelman uusien 
tukijoiden määrä.    
Sporttiklubi-uutiskirjeen tilaajamäärän kasvu.  
Tapahtumien määrä, osallistujamäärät tapahtumissa 
sekä tapahtumissa kerätty palaute.  

Kaisa, Henry  SuperValttien 
hyödyntäminen.  
Urheilijavieraiden 
hyödyntämien 
tapahtumissa ja 
viestinnässä.  
Kummiurheilijoiden 
kouluttaminen 
monipuoliseen 
toimintaan.

SOLIA/välineet SOLIAn toiminnan ylläpitäminen ja 
kehittäminen viidestä alueellisesti ja 
valtakunnallisesti palvelevasta 
toimintapisteestä. SOLIAn 
apuvälineasiantuntijuuden lisääminen koko 
vammais- ja paraurheilun kentälle 
harrasteliikunnasta kilpaurheiluun.

Tuodaan SOLIAn urheilun ja liikunnan 
apuvälineasiantuntijuutta myös kilpa- ja huippu-urheilun 
puolelle. Selvitetään kilpaurheilun alkupään 
välinetarpeita. Painopisteinä luontoliikunta sekä 
yleisurheilu. Apuvälineasiantuntijuuden levittäminen 
seuroille ja yhdistyksille. 

Välinevuokrausvuorokausien määrän kehitys. Kyselyjen 
tulokset. Vuosittaiset tapaamiset yksiköiden 
vastuuhenkilöiden kanssa. Kontaktit seurojen ja 
yhdistysten kanssa.

Jukka

Luokittelu Urheilijoiden lähettäminen kansainväliseen 
luokitteluun hoidetaan koordinoidusti 
yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.  
Kansallinen luokittelu on yhtenäistä ja 
kansainvälisten sääntöjen mukaista.

Järjestetään luokittelupalaverit yhdessä urheilijan ja 
valmentajan kanssa ennen kansainvälisiä luokitteluja. 
Tehdään IPC Classification Coden mukaiset päivitykset 
kansalliseen luokittelusäännöstöön.                               

Seuranta kansainvälisessä luokittelussa käyneistä 
urheilijoista sekä VIRTUS-luokan saaneista urheilijoista.

Kati Urheilijavaliokunnan 
jäsen kuuluu luokittelun 
ohjausryhmään

Lajiliittovastuulajit Ymmärrämme lajien kansainvälisen 
vaatimustason ja asetamme lajikohtaiset, 
perustellut tavoitteet toimenpiteineen. 
Valmennusosaamisen taso nousee.

Tavoitteellisen kilpaurheilun uusi tukijärjestelmä on 
käytössä ja vuosittaiset lajien kehittämispalaverit 
aloitetaan. Kehitetään 1-tason valmentajakoulutuksen 
mallia. 

Lajien tukipäätökset ja kehittämissuunnitelmat Petri, Timo, Tuomas, 
Thomas

Urheilijaedustus 
lajivaliokunnissa

Kansainväliset kilpailut Kansainvälisiin kisoihin valmistautuvien 
joukkueiden kisajärjestelyt hoidetaan 
yhtenäisten toimintamallien mukaan ja 
tiimirajat ylittävällä yhteistyöllä.  Vastataan 
Pekingin paralympialaisten vierasohjelmasta

Kisayksikön ohjelmassa: Nuorten European Para Youth 
Games (Pajulahti), Pajulahti Games (Pajulahti), Down-
urheilijoiden voimistelun MM-kilpailut (Vantaa), sydän- ja 
keuhkosiirrokkaiden EM-kisat (Belgia), 
talviparalympialaiset (vierasohjelman osalta) (Peking), 
muut lajiliittovastuulajien arvokilpailut. Tehdään 
markkinointiyhteistyötä tapahtumien osalta muiden 
järjestäjien kanssa.

Osallistujien määrä ja palaute tapahtumista, 
toteutuneet kumppanuudet.

Timo P, Timo M ja Riikka 

Lajiliittovastuulajien 
huippuvaihe Kansainvälisen huipun tavoittelu on 

mahdollista kärkiohjelman lajeissa. Kärkilajit 
varmistuvat uuden tukijärjestelmän 
käyttöönoton yhteydessä. Keskitetyt 
valmennusratkaisut luovat olosuhteet 
urheilijan hyvälle arjelle. Valmentajatiimien 
ammattilaisuuden taso nousee.

Nostetaan esiin Paralympiakomitean roolia lajiliittona. 
Valmennustiimit rakentavat huippu-urheilun 
vaatimusten mukaista toimintakulttuuria. Harjoittelun 
olosuhteet tukevat menestyvää valmentautumista.

Lajiliittovastuulajien maailman ranking,  
maajoukkueurheilijoiden palautekysely, 
maajoukkueiden valmentajaresurssi

Tuomas, Petri Valmennusfilosofia, 
jossa urheilija keskiössä

Rekrytointi, uudet 
kilpaurheilijat

Kilpaurheilijan polku koetaan innostavana 
tulevaisuuden tavoitteena.

Para Talent Day -tapahtumaa kehitetään yhteistyössä 
lajiliittojen kanssa. Toimintamalli alueellisille 
paraurheilun akatemiatreeneille saadaan uuden Turun 
mallin kokemuksista. Paraurheilun yläkoululeiri 
pilotoidaan Pajulahdessa. Nuorten paralympiaryhmä 
kokoaa yhteen tuelvaisuuden potentiaaliset menestyjät 

Akatemiaurheilijoiden, Para Talent Day sekä 
yläkoululeirin osallistujamäärien seuranta

Katja

Startti-stipendi Startti-stipendi tukee liikunnan 
mahdollisuuksien ja toiminnan laadun 
lisäämistä. Stipendin potentiaaliset 
hyödyntäjät - liikkujat, seurat ja yhdistykset - 
tietävät mahdollisuudesta hakea stipendiä.

Viestitään aktiivisesti Starttistipendin mahdollisuuksista 
uuden harrastuksen tai toiminnan tukena.

Startti-stipendin hakijamäärät Piia

Liikuntamaa Liikuntamaa-messutapahtuma lisää 
tietoisuutta liikunnan ja urheilun 
mahdollisuuksista niin ammattilaisten kuin 
potentiaalisten liikkujienkin parissa.  

Toteutetaan Liikuntamaa-messut uudessa ympäristössä 
(Helsinki) ja ajankohdassa (toukokuu). Mukana on 
monipuolinen joukko kumppaneita. Tapahtuma tavoittaa 
laajasti sekä ammattilaisia että eri-ikäisiä omaa 
harrastusta etsiviä. 

Tapahtumasta saatu palaute, kävijämäärät Piia, Reeta, Kaisa, Jukka & 
Thomas

Vapaaehtoiset Pitää yllä vapaaehtoisohjelmaa, jossa 150 
ilmoittautunutta. 

Tehdään näkyväksi polkuja erilaisiin 
vapaaehtoistoimijarooleihin (esim. toimitsija, tuomari, 
valmentaja). Selvitetään vapaaehtoisen polkua suoraan 
seuroihin Löydä oma seura -palvelun ja Avoimet ovet -
hankkeen kautta. Vapaaehtoisina toimivat myös eri 
vammaryhmien edustajat sekä koulutetut vertaisohjaajat 
ja Nuoret Toimijat. Nostetaan esiin viestinnässä 

 vapaaehtoistyön merkitystä. 

Vapaaehtoisohjelmaan ilmoittautuneiden määrä, 
tapahtumissa olleiden vapaaehtoisten määrä.

Tiina

PARALYMPIAKOMITEA - TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Avaamme ovia liikunnan pariin ja rakennamme polkuja kohti menestystä



Paralympiarahasto Kasvatetaan Paralympiarahaston pääomaa ja 
lahjoittajien määrää. Jaetaan rahastosta 
vuosittain kasvavaa tukea vammaisten ja 
toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan ja 
urheilun mahdollistamiseen. Tietoisuuden 
lisääminen Paralympiarahastosta.

Yrityspäättäjä- ja vaikuttajaverkostoa kasvatetaan 
markkinoinnin avulla. Ylläpidetään pienlahjoitusmuotoja 
ja viestitään niistä kaikissa tapahtumissa. Tuotetaan 
pienlahjoitusmainoksia käytettäväksi eri kohderyhmille. 
Tukimahdollisuuksista ja toteutuneesta tuesta 
viestiminen. Toteutetaan materiaalia jäsenkirjeisiin. 
Toteutetaan markkinointikampanjat Urheilugaalan ja 
paralympialaisten yhteydessä.

Lahjoittajien määrä ja lahjoitusten kokonaissumma. 
Jaettu tuki.

Timo, Teemu, 
Jasmin/Leena

Toimivat tietoisuuden 
levittäjänä 
lahjoitusmahdollisuuksis
ta ja tukimuodoista.

Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuuhenkilöt Urheilijoiden/liikkujien 
osallisuus

Lajiliittojen 
luokitteluverkosto

Paraurheilun integraatiolajit kehittävät 
rooliaan luokittelun kansallisten lajiliittojen 
vastuissa. Luokittelu tunnistetaan osana 
huippu-urheilun asiantuntijaverkostoja.

Luokitteluverkoston koordinointi osana Kilpa- ja huippu-
urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) johtamaa urheilun 
asiantuntijatoimintaa. Suomessa toteutettavissa 
kansallisissa ja kv. luokittelutapahtumissa mukana 
oleminen. 

Lajeissa toteutuneiden lajiliittovastuutehtävien ja 
luokittelijoiden määrän seuranta

Kati Urheilijavaliokunnan 
jäsen kuuluu luokittelun 
ohjausryhmään

Integraatiolajien 
tukeminen

Tuetaan lajien siirtymistä omiin lajiliittoihin ja 
toimitaan asiantuntijoina 
integraatioprosessien eri vaiheissa.  Tiivis 
vuorovaikutus Special Olympics -toimintaa 
kehittävien lajiliittojen kanssa. 
Vammaisurheilun kilpailutoiminta on 
aktiivista ja eri tasoisten kilpailujen määrä 
lisääntyy. Lajiliitoilla on osaamista järjestää 
vammaisurheilun kilpailutapahtumia osana 
lajin muuta kilpailutoimintaa.  Mallinnetaan 
Avoimet ovet -hankekumppanilajiliittojen 
kilpailumallit (SUL, SHL, SVOLI, Salibandy, 
Palloliitto, Uinti ja Taekwondo)

Asiantuntijatoiminnan kuvaus ja toimintamallin 
käynnistäminen. Berliinin Special Olympics -
kesämaailmankisojen kisajärjestelyt yhteistyössä 
lajiliittojen kanssa sekä kesälajien valmentajaseminaari ja 
valmentajakoulutusten sparraus. Vammaisurheilussa 
käytössä olevat kilpailumallit kootaan yhteen paikkaan ja 
niitä mallinnetaan ja sovelletaan eri lajeihin. 

Eri tahojen kokemukset integraation onnistumisesta. 
Kilpailujen määrä. 

Katja, Elina, Nina

Hyvät muuvit -hanke Hankkeen aikana kehitetyn toiminnan ylläpito 
ja pysyvyys hankekumppaneiden arjessa. 
Lisäksi hankkeen kokonaiskonseptointi sekä 
hankkeessa saatujen tulosten ja 
toimintamallien jalkauttaminen ja levitys 
laajemmin.

Hankekumppaneiden tukemista ja seurantaa. 
Palvelumuotoilun keinoin kehitetään aktiivisuutta ja 
liikkumista lisäävä konseptimalli/palvelutarjotin sekä 
kootaan kunkin hankekumppanin toimivat käytänteet 
yhteen. Viestitään tehokkaasti yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi jatketaan Aikuis-
Valtin pilotointia yhdessä Valtti-toiminnan kanssa.

Haastattelut, kyselyt ja palautteet. Toimivien 
mallien/käytänteiden määrä. 
Yhteistyötahojen/sidosryhmien määrä. Julkaisujen ja 
eri tiedotuskanavien määrä. Lisäksi toiminnan hyödyn 
subjektiivinen mittaaminen ja havainnoinnin avulla 
saatu tieto.

Katariina Hankkeen kohderyhmä 
on edelleen aktiivinen 
toimija, esimerkin ja 
palautteen antaja.

Paraurheilun 
asiantuntijuus

Ymmärrys lajien kansainvälisestä 
vaatimustasosta ja lajin huippuosaaminen 
jalkautuu jatkuvan dialogin kautta 
urheilijanpolun toimijoille.

Kartoitetaan parahuippu-urheilun erityisosaamisen 
asiantuntijaverkoston toimijoita. Testataan  
toimintamalleja osaamisen jalkauttamiseen yli lajirajojen 
ja urheilijapolun kaikkiin vaiheisiin. 

Paravalmentajat jäsenmäärän seuranta, toteutetut 
kohtaamiset/koulutukset asiantuntijoiden kesken

Katja, Tuomas Huippuvaiheessa olevien 
urheilijoiden 
sitouttaminen  osaksi 
toimintamalleja

Luontoliikunta Vuoden 2022 aikana olemme mukana 
kolmessa luontoliikuntaa edistävässä ja 
kehittävässä hankkeessa. Uutena 
yhteistyötahona on Suomen Latu.

Edetään hankkeissa hankesuunnitelmien mukaan jotka 
olleet rahoituspäätöksen edelletyksiä. 
Paralympiakomitean tehtävä vahvasti erityisosaamisessa 
ja asiantuntijuudessa. esim luontoreittien ja 
palveluketjujen esteettömyydessä.

Hankkeille laadittu hankesuunnitelmissa mittarit, joilla 
seurataan hankkeiden etenemistä ja raportoidaan ko. 
mittareilla rahoittajille hankkeiden onnistumisesta.

Petri Rissanen Osallisuus nousee 
vahvasti esiin pilottien, 
kokeilujen ja vietimisen 
osa-alueilla

Osaamisen kehittämisen 
tuki

Paralympiakomitea tarjoaa monipuolisia 
mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen 
soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun 
saralla. Osaaminen lajiliittovastuulajeissamme 
vahvistuu. 

Uudistetaan koulutustarjontaa ja toteutetaan 
päivitetyistä työpajoista myös verkkokoulutusversiot 
uuteen oppimisympäristöön. Tuotetaan uudet videot 
Sherborne-koulutuksiin. Jatketaan soveltavan liikunnan 
verkkokoulutuksen kehittämistä ja viestitään sen 
hyödynnettävyydestä osana esim. lajiliittojen 
koulutustarjontaa. Luodaan toimintamalli 
lajiliittovastuulajiemme tuomari- ja 
toimitsijakoulutukseen. Vahvistetaan antidoping- ja 
kilpailumanipulaation ehkäisemiseen tähtäävää 
koulutusta lajiliittovastuulajeissamme. Koulutetaan uusia 
kouluttajia sekä soveltavan liikunnan että 
vammaisurheilun valmennuksen koulutuksiin, ja lisätään 
myös näin koulutusten saatavuutta eri puolilla Suomea.

Toteutuneiden uusien verkkokoulutusten ja muiden 
koulutusten määrät, koulutusten osallistujamäärät ja 
palaute. Uuden oppimisympäristön käyttöönotto. 
Toimintamalli tuomari- ja toimitsijakoulutuksiin. Uusien 
kouluttajien määrä. Uudet Sherborne-videot.

Piia, Tiina, Nina, Katja, 
Aija

Ahos-apuraha Ahos-apuraha ja -kehittämistuki tukevat 
osaamisen lisääntymistä laajasti urheilun ja 
liikunnan eri alueilla. Tukimahdollisuudet ovat 
potentiaalisten hakijoiden tiedossa.

Viestitään aktiivisesti Ahos-apurahan ja -kehittämistuen 
mahdollisuuksista osaamisen kehittämisen tukena.

Myönnettyjen Ahos-tukien määrä. Piia

Avoimet ovet -hanke Tukea inkluusion kehittämistä seuroissa 
toteuttamalla seurapilotteja, tuottamalla 
työkaluja ja toimintamalleja seurakehittäjille 
ja -toimijoille. 
Lisätä soveltavaa liikuntaa järjestävien ja 
inklusiivisesti toimivien seurojen määrää. 
Saada liikkujia, joilla on jokin vamma tai 
toimintarajoite nykyistä enemmän mukaan 
urheiluseuroihin. 
Vahvistaa yhteistyötä kuntien 
liikunnanohjaajien kanssa, jotka vastaavat 
soveltavasta liikunnasta. 

Tuotetaan webinaareja, koulutuksia ja kehitetään 
koulutussisältöjä vastaamaan seurojen tarpeisiin. 
Luodaan hyviä toimintatapoja Avoimet ovet -
kehittämisohjelmassa mukana olevien pilottiseurojen 
kanssa, jotta tarjonta tehdään vastaamaan kysyntää ja 
luodaan yli lajirajojen verkostoja ja toimintamalleja, jotta 
voidaan tuottaa ympäri vuoden laadukasta liikuntaa 
henkilöille, joilla on jokin vamma, pitkäaikaissairaus tai 
toimintarajoite. Vertaiskehittämistä hyödyntäen 
muokataan erilaisten seurojen tilanteisiin ja tarpeisiin 
joustavasti taipuva suomalainen inkluusion 
kehittämismalli (Avoimet ovet -käsikirja), jonka pohjana 
käytetään Hollannin 8- vaiheista seurojen 
kehittämismallia (Saamen Sporten). Avoimet ovet -
infopankkia päivitetään ja tuodaan uusimmat materiaalit 
sivustolle käyttöön.  Pilottiseurojen 
kehittämiskumppaneina toimii ensisijaisesti 
hankekumppanien seurakehittäjät yhdessä 
vammaisurheilun/soveltavan liikunnan asiantuntijan 
kanssa. 
Löydä oma seura -palvelua tukevaa viestintää tehdään 
laajasti. 

Alueellisten verkostojen muodostuminen ja 
kehittämisohjelman toteuttaminen, mukaan 2 uutta 
liikunnan aluejärjestöä (yhteensä 14 verkostoa)
Järjestettyjen webinaarien ja koulutusten määrä
Hyvien toimintatapojen nostot viestinnässä = 
onnistuneiden seurapilottien määrä.
Löydä oma seura -palvelun seurojen määrä
Avoimet ovet -infopankin kävijämäärät ja -palaute.
Avoimet ovet -seurakäsikirjan valmistuminen. 

Nina Urheilijavieraat 
alueellisissa 
verkostotapaamisissa 
mukana 

Verkostot:  oppilaitosyhteistyöt, urheiluseurat, kuntien liikuntatoimet, liikunnan aluejärjestöt, vammaisjärjestöt, sosiaalitoimi/vammaispalvelut, kuntoutusverkosto, lajiliitot, kansainvälinen SEDY2-hankeverkosto, paikallisyhdistykset, 
yksityiset liikuntapalvelujen tuottajat, rinnekeskukset, Sokeain Lasten Tuki, Eloperheet, Malike, Harrastamisen Suomen malli (OK), vammaisfoorumi, urheiluakatemiat, urheiluopistot, SOLIA:n toimintayksiköt

Autamme muita onnistumaan



Erityisliikunnanohjaajien 
verkosto

Kunnissa on vahvaa soveltavan liikunnan 
osaamista ja monipuolista liikuntatarjontaa 
toimintarajoitteisille henkilöille. Verkoston 
kautta viestitään soveltavan liikunnan asioista 
ja koulutuksista.

Ylläpidetään verkostoa ja julkaistaan verkostokirjettä. 
Etsitään kumppanuudet, joilla pystytään parhaiten 
tukemaan kuntien soveltavan liikunnan toimijoita ja 
lisäämään sen määrää ja laatua. Kumppanuudet: LTS:n 
SLKK-hanke, Avoimet ovet -hanke ja FSI:n Vi också -
hanke. Työstetään liikuntaneuvonnan palveluketjuja 
Liikuntapoliittisen koordinaatioelimen (LIPOKO) 
alatyöryhmässä. Luodaan yhteistyössä toimintamallia, 
jonka avulla kuntien soveltava liikunta säilyy ja vahvistuu 
sote-muutoksesta huolimatta.

Verkostokirjeen tilaajamäärä. Luodaan yhteistyössä 
toimintamallia, jonka avulla kuntien soveltava liikunta 
säilyy ja vahvistuu sote-muutoksesta huolimatta.

Tiina 

Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuuhenkilöt Urheilijoiden/liikkujien 
osallisuus

#WeThe15 WeThe15 kampanja ja kampanjaväri näkyy 
läpileikkaavana koko Paralympiakomitean 
toiminnassa. Tietoisuuden lisääminen. 
Paralympiakomitean yritysverkosto osallistuu 
#WeThe15 näkyvyyteen.

Tuotetaan 20-30 kpl #WeThe15 -haastatteluvideoita. 
Toteutetaan markkinointikampanja Pekingin 
paralympialaisten aikana. WeThe15-viesti näkyy kaikissa 
Paralympiakomitean uutiskirjeissä, tapahtumissa ja 
muissa viesteissä. Luodaan yrityskumppaneille valmis 
viesti ja näkyvyysmalli.

Videoiden katselukerrat ja sivustokäynnit. 
Mediaosumat. Kampanjavärillä mukaan lähtevät 
yritykset.

Kaikki Tietoisuuden lisääjinä, 
viestinviejinä

Osallisuus ja 
vaikuttaminen

Tuetaan vammaisten henkilöiden 
osallisuuden lisäämistä liikunnan ja urheilun 
vaikuttamisen eri tehtävissä. Tuodaan 
Paralympiakomitean osaamista tällä osa-
alueella myös kansainvälisesti.

Vammaiset vaikuttajiksi -hanke ja mahdollinen Erasmus+ -
kumppanuus

Osallistujamäärä Vammaiset vaikuttajiksi -
koulutusohjelman toisella kaudella (tavoite 15), 
Vammaiset vaikuttajiksi -webinaarien määrä (tavoite 
4), niiden katsojamäärä (tavoite yhteensä 200) ja niistä 
saatu palaute.

Piia, Reeta Ensimmäisen 
hankekauden 
osallistujat toimivat 
tutoreina

Urheilijavaliokunta Urheilijavaliokunta toimii aktiivisesti 
Paralympiakomitean strategiaa edistäen

Lisäämme vuoropuhelua Paralympiakomitean 
henkilöstön ja urheilijavaliokunnan välillä sekä 
tarjoamme tarvittavaa asiantuntijuutta valiokunnan työn 
tueksi. Valiokunta tekee itselleen toimintasuunnitelman 
Paralympiakomitean strategiaan pohjautuen.

Valmistunut toimintasuunnitelma, henkilöstön 
alustukset valiokunnan kokouksissa

Piia, Reeta Valiokunnan työskentely 
pohjautuu urheilijoiden 
aktiiviseen 
työskentelyyn, jota 
Paralympiakomitea 
tukee.

Yhteistyö jäsenkentän 
kautta

Paralympiakomitean strategian 
vahvistaminen, yhteisellä äänellä 
vaikuttaminen niin paikallisella, alueellisella 
kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Verkkotreffit, kevät- ja syyskokousten yhteydessä 
järjestettävät tapaamiset ja seminaarit. 

Jäsenistön tavoittaminen vähintään 10 kertaa 
vuodessa. 

Tiina, Riikka

Jäsentoiminta Tuetaan jäsenyhdistyksiä kehittämään 
liikuntatoimintaa omille henkilöjäsenilleen 
sekä yhteistyössä muiden kanssa. Autetaan 
urheiluseura- ja lajiliittojäseniä 
vammaisurheilutapahtumien 
suunnittelemisessa ja järjestämisessä. 
Kannustetaan jäseniä hyödyntämään Avoimet 
ovet -hankkeen infopankkia. Uusien, entistä 
toimivampien verkostojen muodostaminen 
vammaisjärjestöjen kanssa. Auditoida yksi 
uusi Paralympiakomitean alaisen lajin 
jäsenseura/lajijaosto Tähtiseuraksi.  

Hankitaan lisää jäseniä elinvoimaisen vammaisurheilun ja 
-liikunnan pariin. Kannustetaan jäsenyhdistyksiä ja -
seuroja osallistumaan Olympiakomitean ja lajiliiton 
yhteiseen tähtiseuraohjelmaan, Kuntokuu-
harrasteliikuntakampanjaan, jäsenkoulutuksiin (esim. 
Liikuntavastaava- ja Iloliikuttaja-koulutukset) ja 
jäsenviestintään. Tiivistetään ja lisätään yhteistyötä 
muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Tuodaan 
jäsentoimijoiden monimuotoisuutta esiin vlogi-tarinoin. 
Järjestetään verkotreffejä ajankohtaisista aiheista. 
Lisätään viestintään esteettömyystietoa.

Jäsenmäärän kehitys. Tapahtumiin ja koulutuksiin 
osallistuneiden määrät ja palautteet. Auditoitujen 
tähtiseurojen määrä.

Tiina, Riikka, Nina

Para School Day Para School Day -toiminta elpyy 
koronapandemian jälkeen. Etä-konseptin 
tunnettuus paranee.

Kartoitamme Para School Dayn tulevaisuuden 
näkökulmia suhteessa muuttuneeseen kuntien 
taloustilanteeseen.  

Toteutuneet kiertueet ja etäkonseptit Reeta, Thomas Urheilijat mukana 
kiertueella

Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuuhenkilöt Urheilijoiden/liikkujien 
osallisuus

Oman asiantuntijuuden 
esiin tuonti

Paralympiakomitean työntekijät ja 
työryhmissä toimivat tunnistetaan osaavina ja 
kiinnostavina yhteistyökumppaneina.  Heidän 
puoleensa on helppo kääntyä soveltavaan 
liikuntaan ja paraurheiluun liittyvissä 
kysymyksissä.

Kootaan henkilöstön osaaminen, asiantuntijuudet ja 
verkostot näkyviin.  Konsultoidaan eri toimijoita 
paraurheilun ja soveltavan liikunnan erityiskysymyksissä.  

Henkilöstön ja työryhmien osaamis- ja 
asiantuntijuuskuvaukset on laadittu ja julkaistu 
verkkosivuilla.

Kaikki

Vaikuttaminen ja 
soveltavan liikunnan 
edistäminen 
valtakunnallisella, 
alueellisella ja 
paikallisella tasolla

Paralympiakomitea tunnistetaan osaavana ja 
kiinnostavana yhteistyökumppanina 
yhdenvertaisen liikuntakulttuurin luomisessa 
ja  fyysisen aktiivisuuden ja harrastamisen 
lisäämiseen tähtäävissä ohjelmissa ja 
palveluissa.

Tuodaan vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden 
liikunnan ja urheilun näkökulmaa väestötason 
liikuntaohjelmiin, selvityksiin ja sote-hyvinvointialueille. 
Konsultoidaan liikuntakulttuurin toimijoita inkluusioon, 
yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen liittyvissä 
kysymyksissä. Huolehditaan yhdenvertaisuuden 
toteutumisesta liikunnassa ja urheilussa myös 
alueellisesti. Tuodaan esille osallistumisen 
kaksoisstrategiaa (vrt. CRPD) teoriassa ja käytännössä. 

Liikkuvat-ohjelmaperheessä on huomioitu  
toimintarajoitteiset henkilöt. Paraurheilu ja soveltava 
liikunta tunnistetaan sote-hyvinvointialueilla ja 
kunnissa. OKM:n ja Paralympiakomitean 
tavoiteohjelma on ajan tasalla.

Riikka, Aija, Jarno, Sari K., 
Maarit

Vaikuttaminen 
kansainvälisissä 
verkostoissa

Para vaikuttaa kansainvälisesti ja hyödyntää 
kansainvälisiä verkostojaan. 

Tunnistetaan tärkeimmät vaikuttamisen paikat. Tuodaan 
tutkimus- ja kehittämisverkoistoille esille Suomen hyviä 
malleja ja käytänteitä. Hyödynnetään kv. verkostoja 
toiminnan kehittämisessä. 

Paran kv. vaikuttamisen strategia valmistuu. Suomi on 
haluttu kumppani erilaisiin kansainvälisiin 
kehittämishankkeisiin. Suomalaisia vaikuttajia on 
erilaisissa kv. järjestöissä. 

Riikka, Aija Urheilijat mukana kv. 
järjestöissä (IPC, SO) 

Olemme paraurheilun ja soveltavan liikunnan asiantuntija

Verkostot: kunnat, koulut, jäsenistö, vammaisjärjestöt, urheiluseurat, urheilijat ja liikkujat, kumppanit

Me teemme tämän yhdessä. Meidän äänemme kuuluu.

Verkostot:  oppilaitosyhteistyöt, urheiluseurat, kuntien liikuntatoimet, liikunnan aluejärjestöt, vammaisjärjestöt, sosiaalitoimi/vammaispalvelut, kuntoutusverkosto, lajiliitot, kansainvälinen SEDY2-hankeverkosto, paikallisyhdistykset, 
yksityiset liikuntapalvelujen tuottajat, rinnekeskukset, Sokeain Lasten Tuki, Eloperheet, Malike, Harrastamisen Suomen malli (OK), vammaisfoorumi, urheiluakatemiat, urheiluopistot, Hyvät muuvit: Aspa, Mielenterveyden keskusliitto, 

CP-liitto, alueelliset hankekumppanit Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla, Kukunori, Liikuntakeskus Pajulahti, SPR/Ahos-säätiö, Tukilinja



Olosuhdetyö, 
esteettömyys ja 
saavutettavuus

Toimimme paraurheilun ja vammaisliikunnan 
olosuhdetyön ja esteettömyyden sekä 
saavutettavuuden asiantuntijana yhteistyössä 
eri tahojen kanssa. 

Tehdään esteettömyyskartoituksia, 
esteettömyysselvityksiä, esteettömyyskuvauksia sekä 
annetaan asiantuntijalausuntoja eri 
liikuntapaikkarakentamisen ja luontoliikunnan 
hankkeisiin. Tuodaan omaa esteettömyysasiantuntijuutta 
esille kunnille, yhdistyksille ja seuroille. Tehdään 
viestintäsuunnitelma miten Paralympiakomitean 
olosuhde- ja esteettömyysasiantuntijuutta tuodaan 
paremmin esille. Liikuntapaikkojen 
esteettömyystapaaminen kahdesti vuodessa.

Toteutuneiden esteettömyyskartoitusten määrä. 
Paralympiakomitean sivuille koottavien 
esteettömyyskartoitusreferenssien määrä. Tavoitteena 
on että Suomen reilusta kolmestasadasta kunnasta 
joka viides on aloittanut liikuntapaikkojen 
esteettömyyteen liittyvän prosessin. Ja että 
kymmenessä kunnassa on tehty esteettömyysselotus 
kunnan liikuntatilojen esteettömyydestä. 
Esteettömyystapaamiseen osallistuvien henkilöiden 
määrä. 

Jukka ja Aija, sekä 
kartoittajatiimi (Henkka, 
Reeta, Tiina, Jarno, 
Thomas, Tuomas, Petri 
Ri)

Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuuhenkilöt Urheilijoiden/liikkujien 
osallisuus

Markkinointi ja 
yritysyhteistyö

Kampanjoiden toteuttaminen ja 
paralympiavuoden hyödyntäminen. 
Paralympiakomitea on tunnettu, haluttu ja 
vastuullinen yhteistyökumppani.

Omat ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut 
kampanjat. Toteutetaan yritysyhteistyöverkoston 
tapahtumat neljästi vuodessa (Urheilugaala, 
Paralympiapäivä, Yritys osana Paraperhettä, kv. 
vammaisten päivän tapahtuma / Paraurheilun 
Kunniagallerian 2. valinnat). Tehdään ja tuodaan esille 
Paralympiakomitean ja kumppaniverkoston vastuullisia 
tekoja. Katso ihminen -valokuvanäyttelyn hyödyntäminen 
näkyvyyden lisäämisessä. 

Videoiden katselukerrat ja sivustokäynnit. 
Mediaosumat. Kampanjavärillä mukaan lähtevät 
yritykset.

Timo, Teemu, 
Jasmin/Leena

Osallistetaan eri
vammaryhmien
urheilijoita mukaan
tapahtumiin ja pyritään
tuomaan esille 
urheilijoita
kampanjoissa.

Varainhankinta Syvennetään yhteistyötä nykyisten
yhteistyökumppaneiden kanssa ja solmitaan 
uusia arvopohjaisia
yhteistyökumppanuuksia. Kasvatetaan
varainhankintaa edellisvuodesta.

Säännölliset tapaamiset nykyisten yhteistyökumppanien 
ja potentiaalisten uusien
yhteistyökumppaneiden kanssa. Rahankeräysluvan 
monipuolinen hyödyntäminen eri kampanjoiden 
yhteydessä.

Yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys.
Yhteistyökumppaneiden määrä.
Yhteistyökumppanitapaamisten määrä. 
Varainhankinnan toteuma.

Timo, Teemu

Viestintä Paraurheilun eri osa-alueet ja soveltavan 
liikunnan aiheet ovat esillä tiedotusvälineissä 
ja sosiaalisen median keskusteluissa, 
erityisesti isoihin tapahtumiin, kuten Pekingin 
paralympialaisiin ja nuorten EPYG-kisoihin 
liittyen

Panostetaan ihmisläheiseen, tarinoita esiin tuovaan 
viestintään isojen tapahtumien - Pajulahti Gamesin, 
Pekingin paralympialaisten, Liikuntamaan, EPYG-kisojen 
ja down-voimistelun MM-kisojen - yhteydessä. 
Jalostetaan vuoden 2021 lopussa käyttöön otettua 
viestinnän julkaisusuunnitelmaa ja toimitaan sen 
pohjalta. Pilotoidaan entistä laaja-alaisempia some-
markkinointikampanjoja em. tapahtumien ympärillä. 
Toteutetaan Paralympiakomitean nettisivu-uudistus 
uuden palveluntarjoajan kanssa.

Mediaseuranta isoista tapahtumista. Sosiaalisen 
median kanavien seuraajamäärät ja julkaisujen 
tavoittavuuslukemat. Nettisivu-uudistuksen läpiviennin 
onnistuminen.

Lauri, Jasmin/Leena

Talous Paralympiakomitean talous on tasapainossa. Taloushallinnon prosessit ovat läpinäkyvät, talous ja 
toiminta kulkevat käsi kädessä. Talousraportissa 
katsotaan myös tulevaan. 

Paran taloudellinen tilanne raportoidaan hallitukselle 
jokaisessa kokouksessa, raportissa on mukana ennuste. 

Riikka, Anu

Työhyvinvointi ja 
johtaminen

Hallituksen tavoitteet ja toimintatavat ovat 
selkeät, hallitus on sitoutunut tehtäväänsä. 
Muut nimetyt työryhmät ja valiokunnat 
toimivat yhteistyössä. Henkilöstö voi hyvin.

Arvioidaan säännöllisesti omaa toimintaa suhteessa 
strategiaan. Tehdään säännöllisesti ParTy-kysely ja 
tehdään sen pohjalta yhteisesti sovittuja toimenpiteitä 
työhyvinvoinnin edistämiseksi. 

Henkilöstö voi hyvin, töihin on kiva tulla. Sari, Riikka, Aija, Katja, 
Anu

Tietoon perustuva 
toiminnan kehittäminen

Paraurheilun ja soveltavan liikunnan 
tietopohjan kokoaminen käynnistyy.

Kootaan tietoa vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan 
tietopohjasta hyödyntämällä tehtyä tutkimusta, 
haastattelemalla asiantuntijoita, järjestämällä 
asiantuntijatapaamisia, osallistumalla kotimaisiin ja 
kansainvälisiin tutkijatapaamisiin, tekemällä 
oppilaitosyhteistyötä ja tilaamalla opinnäytetöitä. 
Keskeisiä osa-alueita ovat parakilpaurheilu ja sitä tukeva 
tutkimus sekä toimintarajoitteisten henkilöiden fyysinen 
aktiivisuus ja osallistuminen liikunnan 
kansalaistoimintaan.

Raportti, joka sisältää katsauksen paraurheilun ja 
soveltavan liikunnan tietopohjaan (keskeisimmät 
tietopuutteet ja toimenpide-ehdotukset)

Aija

Verkostot: OKM, VLN,  Liikuntapoliittinen koordinaatioelin LIPOKO (alatyöryhmä), kunnat, sote-hyvinvointialueet, vammaisfoorumi ja -järjestöt, lajiliitot ja muut liikuntajärjestöt, LTS

Tukitoimet

Verkostot: LTS, Terveystalo (työterveyshuolto), YLE ja muut mediat, Rantalainen, OK, kumppanit


