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Lapset ja nuoret Paranuoret-toiminnan tunnettavuus kasvaa ja 
tavoittaa lapset, nuoret, vanhemmat ja 
ammattilaiset. Lapset ja nuoret löytävät eri 
rooleihin Paranuoren polulle. Valtti-
ohjelmassa tavoitteena on saada 200 hakijaa 
ja että 50% osallistujista löytää harrastuksen 
pariin.

Paranuorten uutiskirje lähetetään kaikille tilaajille 4 
kertaa vuodessa. Lisäksi lähetetään kohdennettua 
mainontaa alueellisista mahdollisuuksista.  Kehitetään 
Valtti-ohjelman viestintää, markkinointia ja Valttien 
koulutusta. Jatketaan Para Junior Games -kilpailuiden 
kehittämistä yhdessä lajien kanssa. Nuori toimija -
koulutus järjestetään kahden lähijakson toteutuksella. 
Laaditaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma 
Paranuorten toimintaan. Päivitetään Paralympia.fi -
sivuston lasten ja nuorten kokonaisuutta. Jatketaan 
yhteistyötä urheilutiimin kanssa nuorisotoiminnan 
edistämiseksi.

Paranuorten uutiskirjeen tilaajamäärä. Valtti-ohjelman 
hakijamäärä ja miten iso osa osalistujista löytää 
harrastuksen pariin. Para Junior Games -kilpailujen sekä 
Nuori toimija -koulutuksen osallistujamäärät.

Kaisa ja Henry

Lajitoiminta Lajien huippu-urheilustrategia ohjaa 
lajiliittovastuulajien huippuvaiheen toimintaa.

Jatketaan vuonna 2022 käynnistyneitä keskusteluja lajien 
kanssa. Laaditaan ja resursoidaan toimenpiteet ja 
tavoitteet keskustelujen pohjalta. Keskusteluja käytetään 
pohjana myös lajien huippu-urheilustrategian 
laatimisessa.

Paralympiakomitealla on huippu-urheilun strategia Tuomas

Special Olympics Special Olympics -toiminnalle valmistuvat 
selkeät ja käytössä olevat resurssit huomioivat 
linjaukset. Special Olympics -maailmankisat 
onnistuvat Suomen joukkueen osalta ja kisat 
kasvattavat ihmisten tietoisuutta Special 
Olympics -toiminnasta.

Special Olympics -toiminnan osalta suoritetaan arviointi ja 
vastuuroolitus. Sen pohjalta laaditaan linjaukset. Special 
Olympics -maailmankisaprojekti viedään läpi riittävin 
henkilö- ja taloudellisin resurssein.

Special Olympics -toiminnan linjausten valmistuminen. 
Special Olympics -maailmankisojen onnistuminen 
Suomen joukkueen osalta. Kisojen saama näkyvyys 
perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa.

Elina, Timo P., Lauri

Kansallinen 
kilpailutoiminta

Paran lajiliittovastuulajeilla on yhtenäiset 
kilpailujärjestelmät

Tuomari- ja toimitsijakoulutus, rakennetaan 
koulutussisältöjä Parakoulutus.fi -oppimisalustalle. Lajien 
SM- ja sarjasäännöt päivitetään. Tehdään 
kilpailujärjestäjän manuaali. 

Päivitetyt säännöt ja manuaali Petri R.

Luokittelu Luokittelu on aktiivinen osa suomalaisen 
huippu-urheilun asiantuntijaverkostoa

Säännölliset luokittelijatapaamiset ja uusien 
luokittelijoiden koulutus. Toiminta osana huippu-urheilun 
asiantuntijaverkostoa ja johtavien asiantuntijoiden 
tapaamiset. 

Luokittelijoiden määrä.  Niiden lajien määrä, joissa on 
luokittelija. Luokittelijoiden määrä tapaamisissa. 

Kati

Kansainvälinen 
kilpailutoiminta

Yhtenäistää kilpailu- ja tapahtumajärjestelyjä 
kokoamalla kisatiimi ja laatimalla manuaali 
aiheesta. Viedä menestyksekkäästi läpi 
vuoden 2023 isot kilpailutapahtumat, Berliinin 
Special Olympics -kesämaailmankisat sekä 
Perthin elinsiirron saaneiden MM-kisat.

Kootaan kisatiimi, jaetaan hyviä käytänteitä ja luodaan 
yhteisiä toimintamalleja Paran alaisten joukkueiden kv. 
kisavalmisteluihin.

Kisatiimi ja manuaali Timo P.

Aikuisten harrastaminen Vertaisuuteen perustuvien 
aikuisliikuntatapahtumien kehitystyö 
käynnistyy. Vähintään yksi Parempaan 
kuntoon -pilotti saadaan toteutetuksi. 
Aktiivisesti liikkuvien toimintarajoitteisten 
henkilöiden määrä lisääntyy. 
Kuntoliikuntamateriaalien päivitys.  

Järjestetään vertaisuuteen perustuvia 
aikuisliikuntatapahtumia ja pilotoidaan Parempaan 
kuntoon -viikonloppukurssit. Päivitetään Fyysisen 
aktiivisuuden infograafi ja Parempaan kuntoon -oppaat. 
Totetutetaan Liikkujakysely yhdessä LTS:n kanssa.

Parempaan kuntoon -pilotti toteutuu. Neljä Parempaan 
kuntoon -opasta ja Fyysisen aktiivisuuden infograafi on 
päivitetty. Liikkujakyselyn tulokset.

Tiina, Jarno, Aija

Liikunnan apuvälineet SOLIAn toiminnan kehittäminen asiakkaita 
paremmin palvelevaan suuntaan. SOLIAn 
tunnettavuuden lisääminen sosiaalisen 
median avulla. SOLIAn toiminnan 
ylläpitäminen kuudesta alueellisesti ja 
valtakunnallisesti palvelevasta 
toimintapisteestä. 

Uuden varauskalenterin käyttöönotto, koulutus ja 
julkistaminen. Koulutuspäivät SOLIAn yksiköissä 
ammattilaisille ja asiakkaille yhteistyössä muiden 
järjestöjen kanssa (toteutetaan 2023–2024). SOLIAn 
someviestinnän lisääminen eri kanavissa.

Välinevuokrausvuorokausien määrän kehitys. Kyselyjen 
tulokset. Vuosittaiset tapaamiset yksiköiden 
vastuuhenkilöiden kanssa. Koulutuspäivien 
osallistujamäärät. Some-näkyvyyden määrän kasvu.

Jukka

Liikuntamaa Liikuntamaa-messutapahtuma innostaa sekä 
kävijöitä että toteuttajia ja tarjoaa 
monipuolisesti ideoita liikuntaan ja urheiluun

Toteutetaan Liikuntamaa tiiviissä yhteistyössä niin 
tuttujen kuin uusienkin kumppaneiden kanssa. Panostus 
erityisesti koko messutiimin osallistamisessa sekä 
messujen ennakkomarkkinoinnissa. 

Kumppaneilta, henkilöstöltä ja messukävijöiltä 
kerättävä palaute, messujen kävijämäärä

Liikuntamaa-johtoryhmä

Avaamme ovia liikunnan pariin ja rakennamme polkuja kohti menestystä           
LAJILIITTOVASTUUT + URHEILIJAN/LIIKKUJAN POLKU

SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA - TOIMINTASUUNNITELMA 2023



Vapaaehtoiset Ylläpidetään vapaaehtoisohjelmaa, jossa 
mukana 140 ilmoittautunutta. Heille on 
tarjolla säännöllisesti 
vapaaehtoistyömahdollisuuksia.

Tehdään näkyväksi polkuja erilaisiin 
vapaaehtoistoimijarooleihin (esim. toimitsija, tuomari, 
valmentaja). Vapaaehtoisina toimii ihmisiä eri 
vammaryhmistä sekä koulutettuja vertaisohjaajia ja 
Nuoria toimijoita. Kannustetaan eri lajeja hyödyntämään 
vapaaehtoisohjelmaa. Nostetaan esiin viestinnässä 

 vapaaehtoistyön merkitystä. 

Vapaaehtoisohjelmaan ilmoittautuneiden määrä, 
tapahtumissa olleiden vapaaehtoisten määrä.

Tiina

Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuuhenkilöt
Uusien urheilijoiden 
löytäminen

Yhtenäinen paraurheilun rekrytointimalli, joka 
mahdollistaa yhteistyön yli lajirajojen.

Uudistetaan Para Talent Day -konsepti ja Tulevaisuuden 
tähdet -ohjelman toimintamalli. Pilotoidaan valittujen 
lajien kanssa TT-leiritoiminnan laajentaminen matalan 
kynnyksen ja maajoukkuetason leirityksiin.

Suomalainen paraurheilun rekrytointimalli, 
lajiliittoyhteistyön kautta toteutuneiden lajileirien 
määrä TT-ohjelman yhteydessä.

Katja

Valmennusosaaminen Lisätä maajoukkueiden ja Tulevaisuuden 
tähdet -urheilioiden ja valmentaijien 
vuoropuhelua ja osaamista.

Rakentaa mielekkäitä valmentajapäiviä Tulevaisuuden 
tähdet -leireille ja sitouttaa henkilökohtaisia sekä 
maajoukkuevalmentajia mukaan toimintaan.

Verkostossa mukana olevien valmentajien määrä Tuomas

Osaamisen lisääminen Uudistunut paraurheilun ja soveltavan 
liikunnan koulutustarjonta palvelee laajasti ja 
helposti saavutettavasti eri kohderyhmiä.

Uudelle Parakoulutus.fi-oppimisalustalle otetaan mukaan 
soveltavan liikunnan verkkokoulutus ja sillä toteutetaan 
pilottikoulutuksia, joista saadun kokemuksen pohjalta 
tarjontaa kehitetään. Verkkokoulutusten tueksi 
järjestämme lähikoulutuksia, joita toteuttamaan 
koulutamme uusia kouluttajia.

Toteutuneiden koulutusten määrä, osallistujamäärät ja 
palaute

Piia, Nina, Tiina

Lajiliittointegraatio Paraurheiluvastuun ottaneilla lajiliitoilla on 
selkeä kuva omista tehtävistään ja ne tietävät 
millaista asiantuntija-apua 
Paralympiakomiteasta on saatavilla.  

Toteutetaan lajiliittojen koulutusselvitys, kootaan 
lajiliitoille suunnatut tukitoimenpiteet yhteen HUY:n 
kanssa, jatketaan luokittelun tukemista ja tietopohjan 
keruuta. Hyödynnetään kehittämistyössä VLN:n tilaamaa 
ulkoista arviointia lajiliittointegraation tilasta.

Koulutusselvitysraportin ja verkkosivuosion lajiliittojen 
tukitoimenpiteistä valmistuminen. Lajiliittojen palaute.

Katja, Aija, Kati, Piia

Ahos-apuraha ja Startti-
stipendi

Ahos-apuraha tukee liikunnan ja urheilun 
toimijoiden osaamisen kehittämistä. Startti-
stipendi mahdollistaa uuden 
harrastustoiminnan aloittamisen. 
Potentiaaliset kohderyhmät tietävät näiden 
tukimuotojen tarjoamista mahdollisuuksista.

Tehostetaan taloudellisen tuen mahdollisuuksista 
tiedottamista, pyrkimyksenä kasvattaa hakijamääriä. 
Hyödynnetään tiedotuksessa myös vuoden 2022 lopussa 
toteutettua selvitystä Startti-stipendin vaikuttavuudesta. 

Hakemusten määrä Piia, Lauri

Aktiivisuutta läpi arjen -
kehittämishanke

Lisätä työntekijäymmärrystä 
asumispalveluiden ammattilaisten arjesta 
liikunnan edistämisen näkökulmasta. Kehittää 
koulutus sote-alan ammattilaisille vähän 
liikkuvien ja tukea tarvitsevien henkilöiden 
osallisuuden ja liikkumisen edistämiseksi. 
Helmi-mallin tunnetuksi tekeminen, 
jalkauttaminen ja kehittäminen.

Palvelumuotoilua hyödynnetään koko hankkeen ajan sen 
eri vaiheissa. Hyvät muuvit -hankkeen tuloksia, 
hankkeessa kerättyä asiakasymmärrystä sekä hankkeessa 
konseptoitua Helmi-mallia hyödynnetään koulutuksen 
kehittämisessä. Osallistava yhteistyö hankekumppaneiden 
ja sidosryhmien sekä sote-ammattilaisten ja tukea 
tarvitsevien liikkujien kanssa. Helmi-mallin markkinointi ja 
kouluttaminen sekä aktiivinen kehittämishankkeesta 
viestiminen.

Haastattelut, kyselyt ja palautteet. Helmi-mallin jakelu / 
tilausten määrä. Helmi-mallista ja sen käytettävyydestä 
saatu palaute. Yhteistyötahojen/sidosryhmien määrä. 
Tiedotteiden ja julkaisujen määrä. 

Katariina

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 (esim. Avoimet ovet ja 
FSI:n Vi också -hankkeet). Luodaan yhteistyössä 
toimintamallia, jonka avulla kuntien soveltava liikunta 
säilyy ja vahvistuu sote-muutoksesta huolimatta. 
Järjestetään työseminaari.

Verkostokirjeen tilaajamäärä. Työseminaarin 
osallistujamäärä. Yhteydenottojen määrä.

Tiina

Avoimet ovet -hanke ja 
sen jatkohanke

Kaikille avoin seuratoiminnan malli julkaistaan 
koko urheiluyhteisön käyttöön Avoimet ovet -
seurakäsikirjan muodossa. Se toimii työkaluna 
etenkin lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen 
seurakehittäjille. Alueelliset Avoimet ovet -
verkostot jäävät pysyviksi. Erilaisia apurahoja 
osataan hyödyntää resursseina osaamisen 
kehittämiseen. Seurantakyselyn tuloksia 
hyödynnetään lajiliittojen seuratoiminnan 
kehittämisessä.

Avoimet ovet -seurakäsikirja julkaistaan 5/2023. 
Hankeverkostot kokoontuvat säännöllisesti 2krt/v 
liikunnanaluejärjestöjen alueilla yli lajirajojen. Ahos-
apurahaa haetaan opintomatkoihin, joiden avulla 
osaaminen lisääntyy lajiliitoissa ja niiden jäsenseuroissa. 
Toteutetaan urheiluseurojen seurakysely 
toimintarajoitteisten liikkujien mukaanottamisesta 
seuratoimintaan 9-10/2023.

Seurakäsikirjan valmistuminen. Hankeverkostojen 
määrä. Toteutuneet opintomatkat ja niistä syntyneet 
toimenpiteet paraurheilun saralla. Seurakyselyyn 
vastanneiden seurojen määrä. 

Nina

Autamme muita onnistumaan                                                                                                                                                       
PALVELUJÄRJESTÖROOLI 



Seurakehittäminen Urheiluseuroille suunnatut sisällöt uusitulla 
Paralympia.fi-sivustolla toimivat 
työkalupakkina paraurheilusta koko 
urheiluyhteisölle. Paralympiakomitean 
jäsenseuroille suunnattu viestintä on 
ajantasaista ja säännönmukaista. 
Paralympiakomitean 
lajiliittovastuulajiseuroista auditoidaan yksi 
uusi seura Tähtiseuraksi. 

Avoimet ovet -hankkeen infopankki jää resurssiksi 
Paralympiakomitean uusitulle sivustolle. 
Paralympiakomitean jäsenseuroille suunnattua viestintää 
lisätään uutiskirjeissä ja tehdään AO-jatkohankkeelle oma 
uutiskirje. Lajiliittovastuulajien yhdistykset ja seurat 
tunnistavat Tähtiseura-ohjelman tuomat hyödyt 
toiminnan laadun parantamisessa. 

Paralympia.fi-sivuston urheiluseuraosion 
valmistuminen. Uutiskirjeissä seuratoimintaa tukevien 
uutisten määrä.  Auditoitujen Tähtiseurojen määrä 
Paran lajiliittovastuulajeista.  

Nina

Lasten ja nuorten liikunta Toimintarajoitteiset lapset ja nuoret voivat 
toimia, liikkua ja harrastaa yhdenvertaisesti 
koulupäivän aikana, sen yhteydessä ja sen 
jälkeen tapahtuvissa harrastuksissa. 

Tuetaan Harrastamisen Suomen mallin toimijoita 
yhdenvertaisuuskysymyksissä. Kehitetään Lasten Liike -
toimintaa yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. 
Koulutetaan opettajia Koululiikuntaa kaikille -
täydennyskoulutushankkeessa. Toimitaan osana 
Harrastusverkostoa.

LIITU-seuranta toimintarajoitteisten liikkujien osalta, 
Valtti-ohjelman palautekysely 
harrastusmahdollisuuksista. 

Kaisa, Henry & Aija

Olosuhdetyö ja 
esteettömyys

Liikuntapaikkojen suunnittelijoille suunnatun 
esteettömyysoppaan laatiminen käynnistyy. 
Keskeiset sidosryhmämme ymmärtävät mikä 
on liikuntapaikkojen ja -luontokohteiden 
esteettömyyskartoitus ja miten 
liikkumisympäristöistä laaditaan 
esteettömyyskuvailu, jonka avulla liikkuja saa 
etukäteistietoa vierailukohteestaan.

Oppaalle varmistetaan rahoitus ja tekijät sekä sen 
laatiminen käynnistetään. Laaditaan selkeät ohjeet eri 
sidosryhmille ja järjestetään webinaarien 
sarja/aluekiertue. Suunnitelman tekeminen 
esteettömyystiedon levittämiseen kuntatasolla.

Uuden oppaan työstön eteneminen. Webinaarien 
määrä ja webinaareihin osallistujien määrä.

Aija, Jukka, Petri, 
Kartoittajatiimi (Henkka, 
Reeta, Tiina, Jarno, 
Thomas, Tuomas)

Luontoliikunta Paralympiakomitean rooli yhdenvertaisen 
luontoliikunnan kehittäjänä ja asiantuntijana 
vahvistuu. Paralympiakomitea koetaan 
parhaaksi kumppaniksi luontoliikunnan 
kehittämiseen mm. Metsähallituksessa ja 
kunnissa. Esteettömien luontoreittien ja 
lähiluontokohteiden määrä retkeilyn yleisissä 
portaaleissa tuplaantuu nykyisestä.

Olemme sidos- ja yhteistyötahojen kanssa vahvasti 
mukana menossa olevissa hankkeissa asiantuntijoina. 
Haemme uusia hankeaihioita luontoliikunnan eteenpäin 
viemiseksi merkittävien kumppaneiden kanssa. Tuomme 
asiantuntijuutta esiin viestinnällä ja muilla 
ulostulotavoilla, ennen kaikkea siitä, miten ennakkotieto 
reiteistä ja kohteista julkaistaan yhdenvertaisesti 
erilaisissa digialustoissa. Tuotamme malliesimerkkejä niin 
kohteiden kehittämisestä kuin viestimisestä niiden 
soveltuvuudesta vammaisille liikkujille.

Esteettömien luontoreittien ja lähiluontokohteiden 
määrä. Hankeaihion eteneminen. Luontoliikuntaan 
liittyvien ulostulojen määrä. Uudet kumppanuudet 
luontoliikunnan saralla.

Petri Ris.

Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuuhenkilöt
Osallisuus ja 
vaikuttaminen

Tuetaan vammaisten henkilöiden osallisuuden 
lisäämistä liikunnan ja urheilun vaikuttamisen 
eri tehtävissä. Tuodaan Paralympiakomitean 
osaamista tällä osa-alueella myös 
kansainvälisesti. Vammaisten henkilöiden 
osallisuus on läpileikkaavaa 
Paralympiakomitean toiminnassa ja sitä 
tuodaan esiin viestinnän keinoin.

Mentorointiohjelma esim. urheilijavaliokunnan jäsenille, 
SO-johtoryhmän jäsenille sekä muille siitä kiinnostuneille.  
BeST Inclusion -hankkeen kansainväliset tapaamiset ja 
viestintä sekä kansallisen keskustelutilaisuuden 
järjestäminen. Laaditaan  
"huoneentaulu"/viestintäsuunnitelma osallisuuden 
roolista Paralympiakomitean toiminnassa.

Mentorointiohjelman käynnistyminen. BeST Inclusion -
hankkeen omat mittarit. Osallisuus-huoneentauluun 
valmistuminen ja käyttöönotto.

Piia, Reeta, Lauri

#WeThe15-kampanja #WeThe15-kampanjan violetti kampanjaväri ja 
häshtäg näkyvät paitsi Paralympiakomitean 
omassa myös yhteistyökumppaneiden ja 
suomalaisten paraurheilijoiden ja muiden 
vammaisten henkilöiden toiminnassa. Yhä 
laajempi joukko suomalaisia tietää, mistä 
kampanjassa on kyse.

Tuotetaan uusia #WeThe15-yhdenvertaisuusvideoita 
yhdessä sidosryhmien ja kumppanien kanssa. Laaditaan 
viestintälinjaukset Paralympiakomitean omaan #WeThe15-
kampanjan esille tuomiseen sekä kevyet ohjeet 
kampanjan hyödyntämisestä sekä yhteistyökumppaneille 
että vaikuttamistyöstä kiinnostuneille yksityishenkilöille.

Paralympiakomitean omien #WeThe15-nostojen määrä 
ja tavoittavuuslukemat. Yhteistyökumppanien ja 
yksityishenkilöiden nostojen määrä.

Teemu, Timo, Lauri, 
Jasmin

Urheilijavaliokunta Urheilijavaliokunnan sääntöjen ja vaalitavan 
selkeyttäminen. Urheilijavaliokunnan tekemän 
työn ja sen roolin näkyväksi tekeminen. 
Edistetään paraurheilijoiden äänen kuuluviin 
saamista lajiliitoissa, tavoitteena saada 
urheilijaedustajia lajiliittojen päättäviin elimiin.

Hiotaan urheilijavaliokunnan säännöt erityisesti vaalitavan 
ja erovuoroisuuksien osalta mahdollisimman 
yksiselitteiseksi ja laaditaan sääntömuutosehdotus 
Paralympiakomitean hallitukselle. Tuodaan viestinnän ja 
kannanottojen keinoin esiin Urheilijavaliokunnan tekemää 
vaikuttamistyötä. Vaikutetaan paraurheilijoiden asemaan 
lajiliittojen päätöksenteossa niin kabineteissa kuin 
viestinnän avulla, esimerkiksi tuomalla esiin positiivisia 
lajiliittoesimerkkejä. 

Urheilijavaliokunnan sääntöihin tehtävät muutokset. 
Urheilijavaliokunnan ulostulot. Paraurheilijoiden 
aseman kehitys lajiliittojen päätöksenteossa.

Urheilijavaliokunta, Lauri, 
Piia

Para School Day Para School Day -toiminta palautuu 
normaaliksi pandemian jälkeen. 10 
toteutunutta PSD-viikkoa.

Aktiivinen myyntityö kuntiin. Tehdään suunnitelmallisia 
viestintä-/markkinointitoimia PSD:n profiilin 
kohottamiseksi.

Toteutuneet kiertueet Reeta, Thomas

Me teemme tämän yhdessä. Meidän äänemme kuuluu.                                                                                                       
OSALLISUUS



Vaikuttamistyö 
kotimaassa ja 
kansainvälisissä 
verkostoissa

Paralympiakomitea tunnistetaan kotimaassa 
vammaisten henkilöiden liikunnan ja urheilun 
sekä liikunnan olosuhdetyön asiantuntijana. 
Paralympiakomitea vaikuttaa aktiivisesti 
pohjoismaisessa, eurooppalaisessa ja 
kansainvälisessä järjestötoiminnassa. 
Paralympiakomitealla on laaja eurooppalainen 
soveltavan liikunnan ja paraurheilun tutkimus- 
ja kehittämistoiminnan verkosto.

Laadimme lausuntoja ja vaikutamme kotimaassa. 
Teemme vaikuttamisessa tiivistä yhteistyötä 
Olympiakomitean ja vammaisjärjestöjen kanssa. 
Suomalaisia jäseniä on kansainvälisten järjestöjen 
luottamustoimissa. Olemme Erasmus Sport+ hankkeissa 
partnerina ja hyödynnämme verkostoja uuden 
oppimisessa. 

Lausumme jokaiseen oman alamme lakiesitykseen. 
Olemme partnerina 2-3 eurooppalaisessa hankkeessa. 

Riikka, Aija, Sari

Vuorovaikutus ja 
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 6 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. Auditoidaan yksi 
uusi Paralympiakomitean alaisen lajin 
jäsenseura/lajijaosto Tähtiseuraksi.  

Hankitaan lisää jäseniä vammaisurheilun ja -liikunnan 
pariin. Kannustetaan jäsenyhdistyksiä ja -seuroja 
osallistumaan Olympiakomitean koordinoimaan 
Tähtiseuraohjelmaan, Kuntokuu-
harrasteliikuntakampanjaan, jäsenkoulutuksiin (esim. 
Liikuntavastaava- ja Iloliikuttaja-koulutukset) ja 
jäsenviestintään. Järjestetään verkotreffejä 
ajankohtaisista aiheista. Lisätään viestintään 
esteettömyystietoa.

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

Nina, Tiina, Riikka

Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuuhenkilöt
Markkinointi Paralympiakomitea on tunnettu, haluttu ja 

vastuullinen yhteistyökumppani.
Kampanjoiden toteuttaminen sekä tapahtumien ja 
pääkisojen hyödyntäminen. Omat ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut kampanjat. 
Tehdään ja tuodaan esille Paralympiakomitean ja 
kumppaniverkoston vastuullisia tekoja.

Videoiden katselukerrat ja sivustokäynnit. 
Mediaosumat. #WeThe15-kampanjavärillä mukaan 
lähtevät yritykset.

Teemu, Timo M., Jasmin, 
Lauri

Varainhankinta ja 
yritysyhteistyö

Syvennetään yhteistyötä nykyisten
yhteistyökumppaneiden kanssa. Solmitaan 
uusia arvopohjaisia yhteistyökumppanuuksia. 
Kasvatetaan omaa varainhankintaa 
edellisvuodesta.

Säännölliset tapaamiset nykyisten yhteistyökumppanien 
ja potentiaalisten uusien
yhteistyökumppaneiden kanssa. Toteutetaan 
yritysyhteistyöverkoston tapahtumat neljästi vuodessa 
(Urheilugaala, Yritys osana Paraperhettä, Liikuntamaa, Kv. 
vammaisten päivä). Rahankeräysluvan monipuolinen 
hyödyntäminen eri kampanjoiden yhteydessä. 
Ylläpidetään pienlahjoitusmuotoja ja viestitään niistä 
aktiivisesti.

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

Timo M., Teemu

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

Yrityspäättäjä- ja vaikuttajaverkostoa kasvatetaan 
markkinoinnin avulla. Tukimahdollisuuksista ja 
toteutuneesta tuesta viestiminen. Toteutetaan 
materiaalia Paralympiarahaston verkkosivuille, eri 
kohderyhmille jaettavaksi sekä jäsenkirjeisiin.

Lahjoittajien määrä. Saatujen lahjoitusten 
kokonaissumma. Jaettu tuki.

Timo M, Teemu, Jasmin

Viestintä Vuoden päätapahtuma, Berliinin Special 
Olympics -maailmankisat, tekee Special 
Olympicsista aiempaa tunnetumman osan 
suomalaista urheilukenttää. Pariisin 
paralympialaisetkin nousevat 
tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa 
esiin jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2024. 
Paralympiakomitean uudet, entistä 
toimivammat ja näyttävämmät nettisivut 
aukeavat.

Panostetaan viestinnän resursseja vuoden ensimmäisellä 
puoliskolle erityisesti Special Olympics -
kesämaailmankisoihin ja toisella puoliskolla Pariisin 
paralympialaisten ennakointiin. Viedään läpi nettisivu-
uudistus tiiviissä yhteistyössä koko Paran henkilöstön 
kanssa.

Special Olympics -maailmankisojen näkyvyys. Pariisi 
2024 -näkyvyys. Nettisivu-uudistuksen valmistuminen.

Lauri, Jasmin, Teemu

Tutkimus ja seuranta Paralympiakomitean toiminta perustuu 
luotettavaan tietoon.  Akateemisten 
toimijoiden ymmärrys ja kiinnostus 
paraurheilua ja soveltavaa liikuntaa kohtaan 
lisääntyy.

Jatketaan tietopohjaselvitystä ja tietopuutteiden 
jalkauttamista. Kootaan tutkimustietoa ja tehdään 
selvityksiä. Toimitaan tutkimusverkostoissa.

Päivitetty tutkimusaihelista verkkosivuilla, käynnistynyt 
blogisarja, toimintarajoitteisten henkilöiden osallisuus 
on huomioitu  väestötason tutkimuksissa, 
käynnistyneiden tutkimushankkeiden ja 
opinnäytestipendihakemusten määrä ja laatu.  

Aija

Talous Paralympiakomitean talous on tasapainossa. 
Omaa varainhankintaa kehitetään. 

Talouden seurannasta huolehditaan. Hallitukselle 
raportoidaan taloudesta (toteuma ja ennuste) 
kuukausittain. Lisäksi tehdään 6kk välitilinpäätös. 

Jokaisessa hallituksen kokouksessa on raportti 
toteumasta ja ennusteesta. Oma varainhankinta kasvaa 
verrattuna vuoteen 2022. 

Henkilöstö Paralympiakomitea on luotettava työnantaja, 
jossa henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan. 

Koko henkilöstö osallistuu työhyvinvoinnin edistämiseen 
ja yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Työyhteisön 
kehittämisessä hyödynnetään Voimavaravalmennusta. 

Henkilöstöpäivät järjestetään säännöllisesti vähintään 4 
kertaa vuodessa. Työhyvinvointia edistetään myös 
yhteisillä virkistyspäivillä ja tunti liikuntaa viikossa -
käytännöllä. 

Tukitoimet


