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Harrastukseen mukaan pääseminen nostaa lapsen itsetuntoa, 
antaa eväitä elämään ja ehkäisee syrjäytymistä. Inklusiivisessa 
toiminnassa kaikki liikkujat ovat yhdenvertaisia ja yhtä arvokkai-
ta omassa urheiluseurassa. Toimintaa voidaan tarjota seurassa 
yksittäiselle erityisliikkujalle, joka voi tulla mukaan kaikille avoi-
meen ryhmään tai vaihtoehtoisesti urheiluseura voi perustaa 
oman erityisryhmän erityistä tukea tarvitseville. 

Oman erillisen ryhmän perustaminen on toisinaan hyvä vaih-
toehto. Erityisryhmään voi olla matalampi kynnys osallistua kuin 
tavalliseen ryhmään. Ryhmää perustettaessa on hyvä miettiä, 
kenelle ryhmä on tarkoitettu, mitä toimintaa alueelta puuttuu, 
montako osallistujaa otetaan mukaan, onko ryhmään tulevilla 
henkilöillä oma henkilökohtainen avustaja vai toimiiko ryhmä pel-
kästään vetäjän ja apuohjaajan voimin. 

Keskustellessani urheiluseuratoimijoiden kanssa törmään 
usein seuraaviin kysymyksiin: Entä jos me teemme jotain väärin 
tai jotain sattuu? Tarvitaanko jotain erityisiä välineitä? Miten tavoi-
tamme ryhmään tulijat? Asiaa kannattaa tarkastella siitä näkökul-
masta, että urheiluseuroissa on paras lajiasiantuntemus. Seuran 
omat ohjaajat ja valmentajat osaavat parhaiten oman lajin har-
joitteiden ohjauksen. Urheiluseuran ohjaaja osaa, kun uskaltaa 
kysyä ja alkaa toimia. 

Soveltamalla pelejä ja leikkejä tai harjoituksia liikkujien toi-
mintakyvyn mukaan toiminnasta saa mielekkään kaikille. Ohjaaja 
voi soveltaa tilaa (sisällä/ulkona), tehtävää (säännöt), välineitä ja 
esimerkiksi osallistujamäärää. Ohjaajan kannattaa keskittyä osal-
listujien vahvuuksiin. Jätä taka-alalle ne asiat, joita et voi tehdä. 

Avoin asenne avaimena kaikille  

avoimeen seuratoimintaan
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Uusi Paralympiakomitea

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU sekä Suomen Paralympia komitea yhdistivät voimansa  
vuoden 2019 aikana siten, että uusi, Suomen Paralympiakomitea -niminen järjestö aloitti toimintan-
sa 1.1.2020. Aiemmin VAU:n alaisuudessa toiminut Valtti-ohjelma on nyt osa Suomen Paralympia-
komitean toimintaa.
Lisätiedot: www.paralympia.fi

Toiminnan selkeä jäsentäminen, kuten selkeästi merkityt harjoi-
tuspaikat, harjoitteiden kesto ja selkeät ohjeet, auttavat liikun-
tatuokion onnistumisessa. Anna ryhmäläisille aikaa oppimiselle 
(toistot). Anna sopivasti haasteita. Vältä ylisoveltamista. Tee kau-
sisuunnitelma ja varmista jatkopolut seurassa.

Erityisaiheisiin, kuten apuvälineasioihin, voi hakea vinkkejä 
Suomen Paralympiakomiteasta, jonka yhteydessä toimii mm. so-
veltavan liikunnan apuvälinevuokraamo SOLIA. Paralympiako-
miteasta voi tiedustella myös seuroille sopivia koulutuksia. Käy-
tettävissä on myös maksuton vammaisurheilun ja soveltavan 
liikunnan verkkokoulutus osoitteessa www.soveltavanliikunnan-
verkkokoulutus.fi

Valtti-ohjelman myötä urheiluseurojen ryhmiin on tullut tutus-
tumaan vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. 
Valtti on tukihenkilö, joka saattelee lapsen tai nuoren liikuntahar-
rastuksen pariin. Valtteina toimivat pääasiassa eri oppilaitosten 
opiskelijat.

Jo heti ensimmäisen vuoden pilottivaiheessa 2016 luvut har-
rastamisen löytymisestä Valtti-ohjelman avulla olivat huikeita. 
Pilottivuonna 54 % mukana olleista ilmoitti, että löysi ohjelman 
avulla harrastuksen. Nämä ovat huikeita lukuja ja kertovat urhei-
luseuroillekin, että toimintaa on hyvä olla myös erityisliikkujille. 
Valtti-toimintaa jatketaan vuonna 2020 niillä paikkakunnilla, joi-
hin toiminta on saatu hankevuosien aikana juurrutettua.

Rohkeasti mukaan tarjoamaan liikuntaa kaikille! 

Nina Peltonen
Lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija 
Suomen Paralympiakomitea 
puh. 050 400 1532 
nina.peltonen@paralympia.fi
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Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa Valtti-ohjelmassa autetaan vammaisia ja 
erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria liikuntaharrastuksen pariin Valttien, eli henki-
lökohtaisten ohjaajien avustuksella. Valtit ovat pääasiassa liikunta-, kasvatus-, kuntou-
tus- tai sosiaalialan opiskelijoita.

Omaa Valttia voivat hakea 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuo-
ret. Etusijalla ovat lapset ja nuoret, joilla ei ole vielä liikuntaharrastusta, tai jotka eivät 
vammansa takia tiedä mitä voi harrastaa tai mikä liikuntamuoto sopii omalle toimin-
takyvylle. Haku valtakunnalliseen Valtti-ohjelmaan alkaa vuosittain maaliskuun alus-
sa ja päättyy huhtikuun loppuun. Hakulomake löytyy maaliskuun alussa osoitteesta  
www.paralympia.fi.

Valtit, eli opiskelijat tulevat pääasiassa Valtti-ohjelman yhteistyöoppilaitoksista, jot-
ka sijaitsevat eri kaupungeissa ympäri Suomea. Opiskelijoiden ilmoittautuminen Valtti-
ohjelmaan on auki samalla aikataululla kuin lapsilla ja nuorillakin.

Toimintavuosi etenee siten, että Valtti-parit (ohjattava+Valtti) pyritään muodostamaan 
toukokuun aikana. Hakijoille ilmoitetaan viimeistään kesäkuussa, onko oma Valtti löy-
tynyt. Valtti tapaa ohjattavansa ja tämän perheen ja muodostaa ohjattavan omien miel-
tymysten pohjalta liikuntakokeilusuunnitelman. Valtit ottavat yhteyttä urheiluseuroihin 
ja muihin harrastuksen tarjoajiin ja sopivat liikuntakokeiluista. Pääasiassa syksyn aika-
na toteutettava kokeilujakso sisältää alku- ja lopputapaamisen lisäksi vähintään neljä 
liikuntakokeilukertaa. 

Lapset ja nuoret tulevat liikuntako-
keilukerroille yhdessä Valttinsa kanssa, 
ja olisikin toivottavaa, että mahdollisim-
man moni urheiluseura ja muu liikun-
tatoimintaa järjestävä taho ottaisi en-
nakkoluulottomasti kokeilijat vastaan. 
Usein näiden kokeilukertojen aikana 
seuratoimijat saavat huomata, että 
oma laji sopii erityisliikkujillekin.

Useimmilla Valtti-yhteistyöoppilai-
tosten paikkakunnilla järjestetään ko-
keilujakson alussa kick-off -tilaisuus 
Valtti-perheille ja Valteille joko kaikille 
avoimen liikuntatapahtuman yhteydes-
sä tai oma erillinen kick-off -tilaisuus. 
Paikalliset urheiluseurat ovat erittäin 
tervetulleita kick-off -tilaisuuksiin esit-
telemään toimintaansa.

Valtti-ohjelma tuo erityisliikkujia seuroihin

Lisätiedot Valtti-ohjelmasta:
Suomen Paralympiakomitea, lasten ja nuorten  
liikunnan suunnittelija Nina Peltonen,  
puh. 050 400 1532 
nina.peltonen@paralympia.fi
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Valtti-ohjelma   

MITEN  
PÄÄSEMME  
ALKUUN?

Tässä artikkelissa on vinkkejä siihen, mitä tulee ottaa huomioon, 
kun on joko aloittamassa erityisryhmää omassa urheiluseuras-
saan tai valmistautuu vastaanottamaan yksittäisiä erityisliikkujia 
mukaan seuratoimintaan.
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1) Kysy neuvoa. Pyörää ei kannata kek-
siä uudestaan. Järkevää on ottaa selvää, 
mitkä muut seurat tai tahot järjestävät sa-
mankaltaista toimintaa, koska heiltä saa 
varmasti kullanarvoisia vinkkejä. Näitä 
seuroja löydät Löydä oma seura -palve-
lusta (tämän oppaan sivu 15). Myös Suo-
men Paralympiakomiteasta tai oman kun-
nan erityisliikunnanohjaajalta voi kysyä 
neuvoja toiminnan aloittamiseen. Tästä 
voi olla myös taloudellista hyötyä, sillä 
osa kunnista tukee eri tavoin erityisliikun-
taa järjestäviä tahoja ja Paralympiakomi-
tean kautta löydät erilaisten tukimuotojen 
äärelle. Näitä tukimuotoja ovat esimerkik-
si tämän oppaan sivuilla 10–14 esiteltävät 
Seuratuki, Startti-stipendi ja Ahos-apura-
ha. Myös lajiliitoilta ja liikunnan aluejär-
jestöiltä löytyy asiantuntemusta. Liikun-
nan apuvälineihin liittyen saa neuvoja 
ja tarvittaessa myös välineitä käyttöön 
SOLIA:sta (tämän oppaan sivu 17).

2) Kenelle toiminta on suunnattu? Poh-
di etukäteen, kenelle ja mitä toimintaa 
alueelta puuttuu, montako osallistujaa 
otetaan mukaan, onko ryhmään tulevilla 
henkilöillä oma henkilökohtainen avus-
taja vai toimiiko ryhmä pelkästään vetä-
jän ja apuohjaajan voimin. Vältä luettele-
masta erikseen eri vammoja, sillä se tie 
johtaa nopeasti umpikujaan. Todennäköi-
sesti saat huomata toiminnan soveltuvan 
melko vaivattomasti hyvin laajalle joukol-
le. Kannattaa ilmaista toimintaa mainosta-
essa, onko kyseessä matalan kynnyksen 
ryhmä vai jo tavoitteellisesti harjoittelevil-
le suunnattua toimintaa. Tee kausisuun-
nitelma ja varmista jatkopolut seurassa.

3) Miten tavoitat kohderyhmän? Avain-
asemassa on paikallinen markkinointi, 

esim. paikalliset 
vammaisyhdis-
tykset, kunnan 
erityisliikunnan-
ohjaaja/liikunta-
toimi, mahdollinen 
Valtti-koordinaattori, 
koulut, päiväkodit, van-
hempainyhdistykset ja 
asumisyksiköt, fysio- ja toi-
mintaterapeutit jne. Muistakaa 
mainostaa laajasti myös oman 
seuranne internetsivuilla ja sosiaali-
sen median kanavissa, aivan kuten mitä 
tahansa muutakin ryhmää. Tärkeää on, 
että mainoksessa on mainittu yhteys-
henkilö, jolta saa halutessaan lisätietoja. 
Suomen Paralympiakomitean kanavien 
kautta tavoitat myös laajan potentiaalis-
ten harrastajien joukon (lasten ja nuor-
ten tiedotuskanava Sporttiklubi, kuntou-
tusalan verkostot ja sosiaalisen median 
kanavat). Löydä oma seura -palveluun  
(esitelty tämän oppaan sivulla 15) kan-
nattaa ilmoittaa seuran tiedot. Ja kan-
nattaa olla yhteydessä myös paikallisiin 
tiedotusvälineisiin. Ne innostuvat usein 
uudesta toiminnasta ja voivat tulla teke-
mään juttua.

4) Huolehdi esteettömyydestä ja saa-

vutettavuudesta. Saavutettavuutta voi 
mitata eri näkökulmilta. Onko toimin-
ta asenteellisesti saavutettavaa? Onko 
ympäristö saavutettava/esteetön? Onko 
harrastaminen taloudellisesti saavutetta-
vaa? Ja onko tieto toiminnasta saavutet-
tavaa? Mieti onko seuran toimintatavat ja 
olosuhteet mahdollistavia vai estävätkö 
ne toiminnan. Ovatko itse harjoituspaik-
ka ja sen fasiliteetit esteettömiä? Erin-
omainen apu esteettömyysasioihin on 
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Esteetön ja saavutettava liikuntatapahtu-
ma -tarkistuslista: www.paralympia.fi/pal-
velut/esteettomyys

5) Ohjaajaresurssit. Seuran on hyvä 
nimetä ryhmälle vastuuvetäjä ja tarvit-
tava määrä apuohjaajia. Ohjaajatarvet-
ta ei tule yliarvioida. Seuran ei tarvitse 
huolehtia jokaisen osallistujan henkilö-
kohtaisesta avun tarpeesta, vaan siihen 
osallistujat voivat itse saada vammais-
palvelulain perusteella henkilökohtaisen 
vapaa-ajan avustajan. Ryhmää mainosta-
essa voi jo ilmoittaa, että on mahdollista 
osallistua oman avustajan kanssa (suo-
situs: avustajalta ei peritä harjoitusmak-
sua). Ohjaajien ei tarvitse olla myöskään 
erityisliikunnan ammattilaisia, vaan seu-
ran omat ohjaajat ja valmentajat osaavat 
ohjata myös erilaisten liikkujien ryhmää. 

Aiheesta kiinnostuneet ohjaajat voivat 
toki hankkia lisätietoa ja kouluttautuakin. 
Siihen on mahdollista saada taloudellis-
ta tukea Ahos-apurahan muodossa (tä-
män oppaan sivut 13–14). Paralympiako-
mitea järjestää myös vammaisurheilun ja 
soveltavan liikunnan ohjaajakoulutuksia 
yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen ja 
oppilaitosten kanssa.

6) Kohtele erityisryhmää/-liikkujia 

kuin muitakin seuran jäseniä. Erityis-
ryhmän ei tarvitse olla maksuton. Mak-
sut voivat olla samat kuin muillakin seu-
ran ryhmillä (suositus: henkilökohtaisesta 
avustajasta ei peritä maksua.). Erityisryh-
män tulee olla yhdenvertaisessa asemas-
sa myös kaikissa muissa seuran toimin-
noissa: nettisivuilla, viestinnässä, seuran 
juhlatilaisuuksissa jne. 
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Seuratoiminnan kehittämistuki eli Seu-
ratuki on tarkoitettu lasten ja nuorten 
liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä 
monipuolisen organisoidun liikunnan ke-
hittämiseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama 
Seuratuki on haettavissa kerran vuodes-
sa. Hakuaika on yleensä karkeasti mar-
raskuun alkupuolelta joulukuun puoli-
väliin. Päätökset avustuksista pyritään 
tekemään huhtikuun loppuun mennessä.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai 
urheilua järjestävät paikalliset rekisteröi-
tyneet yhdistykset. Avustus myönnetään 
saajalle harkinnanvaraisena erityisavus-
tuksena. Esimerkiksi vuonna 2019 Seura-
tukea sai lähes 400 seuraa tai yhdistystä.

Myönnettävä avustus voi kattaa enin-
tään 75 prosenttia avustettavan toimin-

OKM:n Seuratuki on suunnattu  

lasten ja nuorten liikuntaan

nan tai hankkeen hyväksyttävistä koko-
naiskustannuksista. Muun rahoituksen 
tulee olla siis vähintään 25 prosenttia. 
Pienin haettava avustussumma on 2 500 
euroa ja suurin 15 000 euroa.

Seuratuen tavoitteena on edistää 
matalan harrastuskynnyksen toimintaa 
lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla 
innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toi-
mintaan monipuolisuutta esimerkiksi uu-
sien lajien kautta tai kehittää lajitoimin-
nan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen 
avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan 
laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea va-
paaehtoistyötä. 

Yksi Seuratuki-haun oheisesta listasta 
löytyvistä alatavoitteista kuuluu: ”Edistää 
erityistä tukea tarvitsevien lasten osallis-
tumista seuratoimintaan”. 



Seuratukea haetaan sähköisesti Suomisport -palvelusta.
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Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa 

seuraavista alatavoitteista:

Lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai -ryhmiä  
seurassa.
Mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen.
Edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia  
liikunnan harrastusmahdollisuuksia.
Hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja 
lasten ja nuorten liikunnassa.
Ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä  
nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seura-
toimijoina.
Lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista seuratoiminnan 
suunnittelussa ja kehittämisessä.
Edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun 
seuratoiminnan kautta.
Edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seura-
toiminnan avulla.
Edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta).
Mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten 
harrastaminen urheiluseurassa.
Edistää maahanmuuttajalasten kotoutumista liikunnan avulla.
Edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista  
seuratoimintaan.
Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa,  
sekä lisätä osaamista.
Edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa.
Kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja.

Lisätiedot Seuratoiminnan kehittämistuesta: www.minedu.fi  
(–> Avustukset –> Etsi avustusta sanahaulla Seuratuki)



Lisätiedot Startti-stipendistä ja hakulomake:  www.paralympia.fi 
(–> Apurahat ja tuet).
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Suomen Paralympiakomitean ja Tukilinja-lehden Startti-stipendi-
järjestelmällä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen vammaisurhei-
lu- ja -liikuntatoimintaa. 

Startti-stipendiä voivat hakea niin yksittäiset henkilöt kuin  
seurat ja yhdistyksetkin. Yksilöhakijoina voivat olla omassa urhei-

lu- tai liikuntaharrastuksessaan alkutaipaleella 
olevat mutta tavoitteellisesti siihen suhtautuvat 
vammaiset liikunnan harrastajat iästä riippu-
matta. Yhteisöhakijoina voivat puolestaan olla 
sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa järjeste-
tään vammaisurheilu- tai -liikuntatoimintaa tai 
joissa suunnitellaan tällaisen toiminnan aloit-
tamista.

Startti-stipendin haku on kahdesti vuo-
dessa, huhtikuun loppuun ja lokakuun lop-
puun mennessä. Stipendissä on neljän 
vuoden hakuväli ennen kuin sama hakija 
voi saada stipendin uudestaan.

Startti-stipendiä voi hakea esimerkiksi 
välinehankintoihin tai muihin toiminnan 

aloittamiseen liittyviin kuluihin. Stipendejä ei ole 
tarkoitettu kansainvälisen tason huippu-urheilun kulujen kattami-
seen eikä seuratoiminnan jatkuviin rakenteellisiin kuluihin, kuten 
ohjaajan palkkioihin tai tilavuokriin. Startti-stipendiä ei ole tarkoi-
tettu myöskään ohjaajien kouluttautumiseen, vaan sitä varten on 
Ahos-apuraha (tämän oppaan seuraavalla sivulla).

Myönnettävien stipendien suuruus on max. 500 euroa / yk-
silöhakija ja max. 1000 euroa/yhteisöhakija. Stipendit rahoittaa 
Tukilinja-säätiö. Kun stipendi on käytetty, Paralympiakomitealle 
lähetetään kertomus ja valokuva stipendin käyttökohteesta. 

Startti-stipendi auttaa  

toiminnan alkuvaiheessa
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Valtti-ohjelma   

Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Punaisen Ristin alaisen 
Ahos-säätiön jakama Ahos-apuraha on tarkoitettu kouluttautumi-
seen ja osaamisen kehittämiseen vammaisurheilun ja soveltavan 
liikunnan alueella. Apurahahaku on kahdesti vuodessa, helmi-
kuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä.

Ahos-apurahaa voivat hakea esimerkiksi valmentajat, ohjaa-
jat, tuomarit, yhdistys- ja seuratoimijat sekä kouluttajat, jotka ha-
luavat kehittää omaa osaamistaan vammaisurheilun ja -liikunnan 
teemoissa.

Ahos-apurahaa voi hakea joko valmiisiin koulutuksiin tai semi-
naareihin, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin tai itse räätälöityyn 

Ahos-apuraha osaamisen lisäämiseen 

ja kouluttautumiseen
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opintomatkaan esimerkiksi oman lajin kansainvälisiin arvokilpai-
luihin. Apurahaa voivat hakea yksittäiset henkilöt ja ryhmät. Ryh-
mähakemus on suositeltava, jos useampi henkilö hakee apura-
haa samaan käyttökohteeseen.

Ahos-apurahaa tulee hakea hyvissä ajoin niin, että hakija eh-
tii saada päätöksen apurahasta ennen koulutuksen tai opinto-
matkan toteutumista. Poikkeustapauksissa ja hyvin perustellusti 
voidaan apurahaa myöntää jo alkaneeseen tai toteutuneeseen 
koulutukseen, kunhan hakemus on jätetty ennen sen alkamista. 

Ahos-apurahan rahoittaa Ahos-säätiö. Se maksaa apurahan 
Suomen Paralympiakomitean tilille, josta hakija saa tuen asialli-
sia kuitteja ja tilitystä vastaan. Apurahan laskutuksen yhteydessä 
tulee toimittaa asiallinen raportti koulutuksesta/opintomatkasta. 
Hakijan omavastuuosuus on 20 prosenttia haetusta summasta.

Ahos-kehittämistuki

Ahos-apurahan rinnalle lanseerattua Ahos-kehittämistukea voi-
vat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten oppilaitos, urheiluseura, 
yhdistys tai kunta vammaisurheiluun tai soveltavaan liikuntaan 
liittyviin laajempiin koulutus- ja kehittämishankkeisiin. Tuki on tar-
koitettu hankkeille, joissa koulutuksen avulla halutaan synnyttää 
pysyvää liikuntatoimintaa vammaisille tai eri tavoin liikkumis- ja 
toimintaesteisille henkilöille.

Kehittämishanketuki soveltuu esimerkiksi kansainvälisen kou-
luttajan tuomiseen Suomeen, koulutuksen ohjaaja-, avustaja-, 
tila-, majoitus-, matka- ja välinekuluihin, markkinointi- ja koulu-
tusmateriaalin tuottamiseen ym. Kehittämishanketukea ei pää-
sääntöisesti voi hakea yksittäisen koulutuksen tai tapahtuman 
järjestämiseen, ellei koulutukseen tai tapahtumaan liity laajempi 
toiminnan jalkauttamissuunnitelma. Sitä ei voi käyttää hakijata-
hon vakituisen henkilöstön palkkoihin, toimitilakuluihin tai muu-
hun normaaliin toimintaan. 

Lisätiedot perinteisestä Ahos-apurahasta ja Ahos-kehittämistuesta:
www.paralympia.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha
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Löydä oma seura on verkkopalvelu, jos-
ta voi hakea urheiluseuroja, yhdistyksiä, 
kunnan liikuntatoimintaa tai muita toimi-
joita, joilla on valmiuksia ottaa mukaan 
toimintaansa vammaisia ja tukea tarvitse-
via harrastajia. Löydä oma seura -palve-
lussa on mukana yhtä lailla seuroja, joissa 
on useita erityisryhmiä kuin sellaisiakin, 
joissa ei ole vielä yhtään erityisliikkujaa, 
mutta joilla on halua ottaa heitä mukaan.

Löydä oma seura -palvelu tarjoaa apua 
niin sanottuun kysynnän ja tarjonnan 
ongelmaan, jossa yhtäältä vammaiset  

LÖYDÄ OMA SEURA

ja tukea tarvitsevat henkilöt eivät löydä 
urheilu- ja liikuntatarjonnasta itselleen 
sopivaa harrastusta ja toisaalta vammais-
urheilu- ja liikuntatoimintaa tarjoavat ta-
hot eivät löydä riittävästi harrastajia.

Löydä oma seura toimii Google Maps 
-pohjaisen hakumoottorin turvin. Toimi-
joita voi palvelusta hakea muun muassa 
sijainnin, lajin ja toiminnan kohderyhmän 
mukaan.

Siinä missä vammattomat henkilöt 
voivat käytännössä valita haluamansa 
liikuntaharrastuksen koko olemassa ole-

vasta tarjonnasta – tietys-
ti talouden ja maantieteen 
realiteetit huomioiden – 
on vammaisten ja tukea 
tarvitsevien henkilöiden 
pyrittävä löytämään ta-
hot, joilla on valmiuksia 
vastata heidän tarpeisiin-
sa. Tiedot näistä tahoista 
ovat pirstaleina ympäriin-
sä, ja tähän Löydä oma 
seura -palvelu tuo paran-
nusta.

Löydä oma seura -pal-
veluun on helppo ilmoittaa uusi toimija 
palvelun etusivulta löytyvällä sähköisel-
lä ilmoittautumislomakkeella. Samalla lo-
makkeella voi myös päivittää jo palvelus-
ta löytyvän toimijan tietoja. 

Valtti-ohjelma   

Löydä oma seura -palvelu: 

www.paralympia.fi/palvelut/

loyda-oma-seura
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Lisätiedot: www.paralympia.fi/palvelut/solia ja www.välineet.fi

17

Valtti-ohjelma   

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA vuokraa vammais-
urheilun ja soveltavan liikunnan apuvälineitä viidestä toimintayk-
siköstä käsin. Toimintayksiköt sijaitsevat Helsingissä, Maskussa, 
Kuopiossa, Seinäjoella ja Rovaniemellä.

Vuokraustoiminnan ohella SOLIA opastaa ja neuvoo välinei-
den hankinnassa, antaa asiantuntijalausuntoja ja tarjoaa kokei-
lumahdollisuuksia. SOLIA on mukana myös eri tahojen yhteis-
työtapahtumissa ja osallistuu liikunnan ja urheilun apuvälineiden 
kehitystyöhön.

Urheilun ja liikunnan apuvälineet ovat usein kalliita, eikä yk-
sittäisen liikkujan tai esimerkiksi urheiluseuran tai yhdistyksen 
kannata tehdä investointia ennen kuin on päässyt kunnolla ko-
keilemaan välinettä. SOLIAlta voi saada esimerkiksi parayleisur-
heilun heittotuolia tai parajääkiekkokelkkoja seuran tai urheilijoi-
den käyttöön ennen omien välineiden hankintaa.

SOLIA koordinoi myös Välineet.fi -verkkopalvelua, johon on 
koottu yhteen paikkaan vammaisurheilun ja -liikunnan apuväli-
neitä vuokraavat tahot Suomessa. Mukana Välineet.fi:ssä ovat 
SOLIA:n lisäksi Kehitysvammaisten Tukiliiton alainen Malike-toi-
minta, Liikuntakeskus Pajulahti, Satakunnan ammattikorkeakoulu 
sekä välinevuokrausta tai  -lainausta järjestävät Oulun, Jyväsky-
län ja Turun kaupungit.

SOLIAa hallinnoi Suomen Paralympiakomitea. 

SOLIA 
vuokraa liikunnan apuvälineitä



18

Valtti-ohjelmalla  

lähdettiin ratkomaan  

kysynnän ja tarjonnan  

ongelmaa

Valtti-ohjelma syntyi osana Euroopan 
Unionin tuella toiminutta ja hollantilaisen 
ammattikorkeakoulun koordinoimaa kol-
mivuotista (2015–2017) SEDY-hanketta 
(Sport Empowers Disabled Youth), jossa 
oli mukana Hollanti, Suomi, Iso-Britannia, 
Italia, Ranska, Liettua, Portugali. 

Hankkeessa selvitettiin olemassa ole-
via ongelmia vammaisten lasten liikun-
nan harrastamisen mahdollisuuksiin liit-
tyen sekä etsittiin ratkaisuja kysynnän ja 
tarjonnan ongelmiin.

– Vammaiset lapset eivät tiedä, mikä
laji tai liikuntamuoto soveltuu heille, mistä 
sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sin-
ne pääsee ja kelpaako mukaan. Perheis-
sä ehkä pelätään, että lapsi ei pärjää tai 
kelpaa mukaan toimintaan. Urheiluseu-
roissa luullaan, että vammaisia liikkujia ei 
kiinnosta seurassa harrastaminen tai pe-
lätään oman osaamisen riittämättömyyt-
tä ja ohjaajaresurssien loppumista, Valtti-
idean äiti Suomen Paralympiakomitean 
tutkimuspäällikkö Aija Saari avaa kysyn-
nän ja tarjonnan ongelmaa.

Valtti-ohjelma herätti suurta kiinnostus-
ta muissa maissa. Englanniksi Valtti kään-
tyy muotoon PAPAI (Personal Adapted  
Physical Activity Instructor). Osana pilot-
tia silloisessa Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU:ssa (nyt Suomen Paralym-
piakomitea) laadittiin englanninkielinen

käsi kirja (PAPAI-handbook), jonka pohjal-
ta toimintamallia testattiin kevyempänä 
versiona Hollannissa, Liettuassa ja Por-
tugalissa. 

Vuoden 2016 Valtti-pilotin jälkeen oh-
jelmaa juurrutettiin Suomessa opetus- ja 
kulttuuriministeriön tukemana vuosina 
2017–2019. Hyväksi havaitusta perusmal-
lista on pidetty kiinni. Ohjelmaan haku on 
keväällä ja liikuntakokeilut oman henki-
lökohtaisen Valtin kanssa syksyllä. Valtit 
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nitelmiinsa ja kunta tai oppilaitos ottaa 
päävastuun paikallisesta koordinoinnis-
ta. Valtakunnallinen koordinointivastuu 
on edelleen Suomen Paralympiakomi-
tealla. Valtti on keskiössä myös 1.1.2020 
käynnistyvässä SEDY-hankeen kakkos-
vaiheessa (2020–2022), jossa Suomen 
Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pa-
julahti auttavat kumppanimaita (Hollanti, 
Portugali, Liettua, Itävalta) käynnistämään 
omaa Valtti-toimintaa.   

ovat opiskelijoita, jotka saavat opintopis-
teitä valttina toiminnastaan. Lähes puo-
let ohjelmassa mukana olleista lapsista ja 
nuorista on raportoinut löytäneensä har-
rastuksen Valtin avulla. 

  Vuonna 2020 alkaa Valtti-kehittämi-
sen kolmas vaihe, kun ministeriön koh-
dennettu tuki loppuu. Suomessa Valtti-
toimintamallin jatkuu varmimmin niillä 
paikkakunnilla, joissa oppilaitos on kir-
jannut Valttina toimimisen opetussuun-
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Kun down-poika Samuel Jalo muutti per-
heensä kanssa pääkaupunkiseudulta Sa-
takunnan Huittisiin, vaihtuivat kotipaikan 
lisäksi myös harrastukset. Samuel harras-
ti aiemmin seinäkiipeilyä, jota ei Huittisis-
sa ole tarjolla, ja uintia, joka toki onnistuu 
Huittisissakin, mutta kehitysvammaisille 
suunnattua uintiryhmää ei löydy.

Samuel meni kaksi vuotta nuoremman 
pik  kuveljensä Danielin perässä paikalliseen  
yleisurheiluseuraan Lauttakylän Lujaan.

– Meilläkään ei ole tarjota erityisryh-
mää, mutta kun hän on vain poika, joka 

Samuel toi Seuracupin pisteitä  

Lauttakylän Lujalle

haluaa harrastaa yleisurheilua, niin ei 
meillä ollut mitään sitä vastaan, että hän 
tulisi mukaan toimintaamme, sanoo Laut-
takylän Lujan nuorisovastaava Helena 
Kaasalainen.

Aluksi käytiin vanhempien kanssa kes-
kustelu siitä, mitä tulee ottaa Samuelin 
kohdalla huomioon. Merkittävin huomi-
oon otettava asia ei lopulta liittynyt hänen 
kehitysvammaansa, vaan diabetekseen.

Vuonna 2018 tuolloin 14-vuotias Sa-
muel aloitti 11–12-vuotiaiden ryhmässä, 
mutta sieltä hänet on asteittain voitu 

Valtti urheiluseuroissa
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teen enemmän, koska Samuel tiesi oman 
suorituksensa vaikuttavan koko joukku-
een menestykseen.

– Mitähän tästä tulee, minä mietin en-
nen juoksua, Samuel muistelee.

Joukkuekavereiden tuki ja tsemppa-
us kuitenkin kasvattivat nuoren huittislai-
sen itseluottamusta. Samuel juoksi oman 
osuutensa hienosti.

Lauttakylän Lujassa ei ollut aiempaa 
kokemusta kehitysvammaisten urheilijoi-
den kanssa toimimisesta, mutta nyt kyn-
nys ottaa mukaan erilaisista lähtökoh-
dista tulevia harrastajia on madaltunut 
entisestään.

– Ihana on ollut nähdä, miten hienosti 
Samuel on päässyt osaksi tätä seuraa. Ja 
kun tämä hänen mukanaan olo Seuracu-
pissa on huomioitu lehdissä ja muualla, 
niin hyvä mielihän siitä on tullut, Kaasa-
lainen iloitsee. 

nostaa lähemmäs omaa ikäryhmäänsä. 
Kesällä 2019 hän treenasi jo Jyrki Välk-
kysen valmentamassa yli 14-vuotiaiden 
valmennusryhmässä.

– Samuelille on annettu vähän vapauk-
sia harjoituksissa, eli hän voi halutessaan 
välillä huilata ja tulla taas treeniin mukaan, 
kun tuntuu siltä. Hän on hirveän avoin, 
reipas ja innokas poika, mikä on auttanut 
siinä, että hän on solahtanut seuraamme 
niin hienosti, Kaasalainen kehuu.

Elokuun lopussa 2019 Samuel tuli va-
lituksi Lauttakylän Lujan joukkueeseen 
yleisurheilun Seuracupin B-sarjan finaaliin.  
Samuel osallistui M17-sarjan pituushyp-
pyyn ja juoksi osuuden 16x60 metrin suk-
kulaviestissä. Pituushypystä Samuel keräsi 
seuralleen kaksi pistettä ja sukkulaviestis-
sä Luja sijoittui omassa erässään toiseksi. 
Samuel sai kisojen päätteeksi myös Laut-
takylän Lujan tsempparipalkinnon.

– Seuracupissa yritetään saada seural-
le parhaat mahdolliset pisteet ja urheilijat 
valitaan lajeihin sen mukaan. Jos rehelli-
siä ollaan, niin eihän Huittisen kokoisessa 
paikassa ole jonoksi asti urheilijoita alle 
17-vuotiaiden poikien sarjaan, mutta se ei 
vie mitään pois siltä, että Samuel oli tärkeä 
lenkki meidän joukkueessa ja toi seuralle 
pisteitä, Kaasalainen sanoo.

– Olisi ollut järjetöntä olla valitsematta 
häntä joukkueeseen, kun velikin oli mu-
kana ja hänelle saatiin vielä vanhempi 
mukaan avuksi reissuun. Kisamatka oli 
aika pitkä, sillä kisat olivat 400 kilometrin 
päässä Imatralla, hän jatkaa.

Pituushypyssä Samuel otti haasteena 
sen, että muut kilpailijat hyppäsivät to-
della pitkälle. Sukkulaviesti jännitti etukä-
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FC Inter otti sähköpyörätuoli jalkapallon  

avosylin vastaan

Paraislainen Erik Lundell käytännössä 
toi sähköpyörätuolijalkapallon Suomeen 
2010-luvun alkupuolella. Hänen kauttaan 
löytyivät ensimmäiset pelaajat ja saatiin 
ensimmäiset pelituolit. Lundell oli myös 
perustamassa lajin kansallista järjestöä, 
Suomen sähköpyörätuolijalkapallo ry:tä 
yhdessä mm. järjestön ensimmäisen pu-
heenjohtajan Marita Tirin kanssa.

Juurtuakseen Suomeen laji tarvitsi 
kuitenkin seuroja. Turun seudulta Lundell 
lähestyi FC Interiä ja heti tärppäsi.

– Erik otti yhteyttä ja meidän päässä 
tämä koettiin heti todella hienoksi lisäksi 
seuraamme. Sähköpyörätuolijalkapallon 
mukana olo tukee seuramme arvoja: yh-
teisöllisyyttä ja sitä että kaikki ovat tärkei-
tä, kertoo FC Interin juniorijaoston vara-
puheenjohtaja Pasi Hyvätti.

– Se oli myös helppoa meille, koska Erik 
oli niin vahva moottori toiminnassa. Jotta 
uusi asia lähtee rullaamaan seurassa, on tär-
keää että siinä on henkilö tai henkilöitä, jot-
ka ovat sata lasissa mukana, Hyvätti jatkaa.
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Ensimmäinen sähköpyörätuolijalka-
pallon SM-sarjakausi 2015–2016 pelat-
tiin vain kahden seuran kesken, mutta ne 
olivatkin sitten kaksi isoa Veikkausliigas-
ta tuttua seuraa: FC Inter ja Helsingin Jal-
kapalloklubi. 

Kun laji lähtee liikkeelle isojen seuro-
jen tuella, on myös muiden kaupunkien 
seuroilla matalampi kynnys ottaa mallia. 
Erityisesti FC Inter on myös tuonut säh-
köpyörätuolijalkapallojoukkuetta ylpeä-
nä esille niin sosiaalisessa mediassa kuin 
miesten edustusjoukkueen ottelutapah-
tumissa.

– Seuran rooli on omalta osaltaan teh-
dä tätä puolta tutuksi meidän yhteisöl-
lemme. Edustusjoukkueen pelaajat ovat 
vierailleet sähköpyörätuolijalkapallo-
joukkueen treeneissä ja peleissä. Vasta-
vuoroisesti sitten sähkärifutisjoukkueen 

pelaajat ovat olleet mukana edustusjouk-
kueen peleissä, Hyvätti sanoo.

Kaudella 2019–2020 sähköpyörä-
tuolijalkapallon SM-sarjassa pelaa nel-
jä joukkuetta, kun Interillä on pelaajia jo 
kahteen joukkueeseen asti ja HJK Hur-
rikaanien lisäksi mukana on tamperelai-
nen TPV Powerchair. Toimintaa on aloitel-
tu myös Seinäjoella SJK:n alaisuudessa, 
joten sarja saattaa ensi kaudeksi laajen-
tua edelleen. FC Inter Powerchair on tä-
hän saakka voittanut kaikki lajin Suomen 
mestaruudet. 
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Verneri Eronen, 17-vuotias parauimari, 
uskoo edustavansa urheiluseuraa, jol-
la on puitteidensa osalta Suomen paras 
uinnin erityisryhmä.

– Meillä on Swimming Jyväskylässä 
allasvuoro kolme kertaa viikossa, paljon 
uimareita mukana ja valmentajana Leo 
Lähteenmäki, joka on itsekin huipputa-
son parauimari, Verneri perustelee.

Erosen ja Lähteenmäen vammaluoki-
tus uinnissa on vieläpä sama, S9. Se ei 
tosin Vernerin mukaan lopulta ole niin 

hyödyllinen asia valmentaja-valmennet-
tava -suhteessa kuin voisi kuvitella.

– Meillä on niin erityyppiset vammat. 
Uinnissa vammaluokitus määräytyy sen 
mukaan, kuinka paljon vamma vaikuttaa 
uintiin, ei niinkään siitä, millainen se vam-
ma on, selittää Verneri, jolla on lievä ala-
raajapainotteinen CP-vamma.

Verneri Eronen aloitti Swimming Jy-
väskylässä 13-vuotiaana, kun hänen äi-
tinsä Johanna Eronen oli bongannut ryh-
män olemassaolon. Verneri oli kokenut 

Verneri Eroselle löytyi Swimming Jyväskylässä  

polku tavoitteellisen kilpauinnin pariin

Valtti urheiluseuroissa   
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veden omaksi elementikseen jo ennen 
ryhmässä aloittamista, mutta säännöllis-
ten treenien alettua into lajiin kohosi kat-
toon.

Valmentaja Lähteenmäki havaitsi, et-
tä tavoitteellisesti uimiseen suhtautuva 
Verneri kaipaa lisää treeniä ja enemmän 
haasteita. Hän lähti ajamaan asiaa, että 
Verneri pääsisi mukaan seuran yleiseen 
junioriryhmään.

– Se ei ollut ihan helppo prosessi. 
Kyseltiin, että oletteko nyt ihan varmoja 
tästä. Mutta pääsin kuitenkin aluksi muu-
taman vuoden minua nuorempien ryh-
mään ja nyt olen jo ryhmässä, jossa 
on ikäisiäni ja vuoden nuorempia 
vammattomia uimareita. Nyt 
treenejä on erityisryhmän 
ja yleisen nuorten ryhmän 
treenit yhteen laskettuna 
kuutena päivänä viikos-
sa, Verneri toteaa.

Verneri on – valmen-
tajansa Leo Lähteen-
mäen tuella – toiminut  
tienraivaajana Swimming 
Jyväskylässä sille, että  
jatkossa erityisryhmän 
kautta mukaan tulevien ta-
voitteellisten parauimareiden 
on helpompi löytää polkunsa 
seurassa eteenpäin.

Verneri aloitti vuonna 2019 myös 
Suomen Paralympiakomitean nuorten 
paralympiaryhmässä.

– Nyt olen kilpaillut jo SM-kilpailuissa, 
joten seuraava tavoite on päästä mukaan 
kansainvälisiin uintikilpailuihin, Verneri 
linjaa. 
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Maalipallon juuret kumpuavat Suomessa 
vahvasti yhtäältä paikallisten näkövam-
maisyhdistysten ja toisaalta näkövam-
maisten oppilaitosten toiminnasta. Kun 
yhteiskunta on muuttunut, on maalipal-
lon lajikulttuurinkin muututtava.

Näkövammaiset henkilöt ovat jo pit-
kään käyneet pääasiassa koulunsa osa-
na normaaliopetusta eikä nuorten näkö-
vammaisten yhteys paikallisyhdistyksiin 
enää ole niin tiivis kuin vielä viime vuo-
situhannella.

Maalipallo on kuitenkin näkövammai-
sille henkilöille kehitetty laji. Sillä ei ole 
ns. emolajia vammattomien urheilun puo-
lella. Koska emolajia ei ole, ei myöskään 
maalipalloilijoille ole ollut urheiluseuroja, 
joiden osaksi liittyä. Niinpä on täytynyt 
lähteä kehittämään omaa seuratoimintaa. 
Suomessa etulinjassa tässä ovat kulke-

neet espoolainen Old Power ja lahtelai-
nen Näpäjä.

Vantaalainen Aisti Sport on edellä 
mainittuihin seuroihin nähden nousukas, 
vasta reilu kaksi vuotta sitten pääkaupun-
kiseudulla asuvien entisten näpäjäläisten 
perustama seura. Seuran toimintaperi-
aatteissa on kuitenkin sellaista raikkaut-
ta, että se voi hyvinkin tulla näyttämään 
2020-luvulla mallia paitsi muille maali-
palloseuroille myös muille seuroille yli-
päänsä.

– Tarkoituksena on viedä eteenpäin
inkluusiota. Eli että näkövammaiset ja 
vammattomat tekevät yhdessä ja pelaa-
vat yhdessä. Seurassa on pelaajia ja mui-
ta toimijoita sekä näkeviä että näkövam-
maisia, avaa seuran perustaja ja miesten 
maalipallomaajoukkueen pelaaja Miika 
Honkanen.

Aisti Sport haluaa olla suunnannäyttäjä  

maalipallon seuratoiminnassa

Valtti urheiluseuroissa
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– Maalipallotoiminnan, eli kahden vii-
koittaisen lajiharjoituksen sekä turnaus-
ten ja muiden tapahtumien lisäksi meillä 
on Aisti Play -liikuntakerho lapsille. Siellä 
näkövammaiset ja vammattomat lapset 
voivat harrastaa yhdessä monipuolisesti 
liikuntaa. Tänä syksynä pienempien las-
ten kerho on ollut täynnä, mutta vanhem-
pien lasten kerhossa on ollut vähän tilaa. 
Molemmissa on sekä näkeviä että näkö-
vammaisia lapsia, Honkanen jatkaa.

Honkanen itse näki vielä teini-iässä 
ennen kuin perinnöllinen sairaus vei nä-
kökyvyn lähes tyystin. Hänellä on oma-
kohtaista tuntumaa jalkapallo- ja saliban-
dyseuroista ja halu tuoda seurakulttuuria 
yhä vahvemmin myös maalipallon pariin.

– Pohja ei ole maalipalloleireissä ja 
kokeilu tapahtumissa, vaan viikoittaises-
sa tekemisessä ja arjen työssä. Seura luo 
väylän tulla lajiin mukaan ja valita sieltä 
sitten oma polkunsa. Osa menee harras-
tajatasolle ja osa etenee huipuiksi, mut-
ta kaikki pitää pystyä ottamaan mukaan, 
Honkanen sanoo.

Aisti Sportin harjoituksissa on mukana 
sekä näkeviä että näkövammaisia, tyttöjä 
ja poikia, miehiä ja naisia laajahkolla ikä-
haitarilla reilusta kymmenestä vuodesta 
yli kolmikymppisiin. Nuorimmat pelaajat 
ovat vuonna 2018 Aisti Sportissa aloitta-
neet Paavo Tulisalo ja Eemi Utriainen.

– Vuosi sitten kesällä olin näkövammais-
ten lasten leirillä, jossa pelattiin maali palloa 
ja Miika oli siellä ohjaamassa. Hän ehdot-
ti minulle, että kävisin kokeilemassa Aisti 
Sportin treeneissä ja siitä lähtien olen käy-
nyt aikalailla joka viikko täällä, kertoo Eemi  
tiestään vantaalaisseuran toiminnan pariin.

– Olin jo monta vuotta osallistunut 
alaikäisenä maalipalloleireille, joita jär-
jestetään Pajulahdessa ja Jyväskylässä 
muutaman kerran vuodessa. Sitten vii-
me syksynä kuulin Eemiltä, että tällainen 
seura on olemassa. Olen käynyt jokaises-
sa treenissä, mihin vain olen ehtinyt, sa-
noo Paavo, joka harrastaa myös sokko-
pingistä ja uintia.

Molempia poikia kiehtoo maalipallos-
sa sen sosiaalisuus. Joukkuepelejä ei nä-
kövammaisille Suomessa ole juuri muita 
tarjolla.

– Yleensä kaikki lajit, mitä näkevät 
kaverini koulussa pelaavat, ovat sellai-
sia, että minä en niissä pysy perässä. Jos 
koulussa pelataan vaikka pesäpalloa tai 
jotain muuta, jossa pallo tulee tosi kovaa 
päin, niin olen yleensä ihan takana, eikä 
minulle tule ikinä palloa. Maalipallo on la-
ji, jossa kaverini ihmettelevät, miten minä 
pysyn sen pallon perässä. Tämä on se la-
ji, jossa minä pärjään, Eemi toteaa. 
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Valtti urheiluseuroissa   

Loimaan koristalkoolaiset saivat  

ansaitsemansa oman joukkueen

Loimaan Korikonkareiden juniorijoukkue-
valmentajana toiminut Seppo Taatila sai 
muutama vuosi takaperin pelireissuilla 
kuulla, että pääkaupunkiseudulla pyörii 
useamman joukkueen voimin Unified-ko-
ripallotoimintaa. 

Unified-koripallossa kehitysvammaiset 
ja muut erityistä tukea tarvitsevat urheili-
jat pelaavat samoissa joukkueissa vam-
mattomien Unified-partnereiden kanssa. 
Kentällä on samanaikaisesti kolme urhei-
lijaa ja kaksi partneripelaajaa.

– Meillä oli LoKoKon ja Loimaan Bi-
sonsin peleissä ollut talkootyöläisinä jo 
pidemmän aikaa muutama kehitysvam-
mainen henkilö. Ajattelin, että he ansait-
sisivat oman koripallojoukkueensa, Taa-
tila sanoo.

Taatilan mukaan Loimaalla on kyllä 
varsin hyvin liikunta- ja vapaa-ajantoi-
mintaa erityisryhmille kaupungin järjes-
tämänä. Lisäksi paikallinen tukiyhdistys 
järjestää matkoja ja kansalaisopistolla on 
kerhotoimintaa kehitysvammaisille hen-
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kilöille, mutta urheiluseuratoimintaa ei 
hänen tietääkseen ennen vuonna 2016 
käynnistynyttä Unified-koripallojoukku-
etta ollut.

– Unified-joukkue harjoittelee kaksi 
kertaa viikossa ja osallistuu valtakunnal-
lisen Unified-korissarjan 3-divisioonaan. 
Listoilla on tällä hetkellä 16 pelaajaa, jois-
ta aktiivisia on 11–12, Taatila kertoo.

Partneripelaajien suhteen LoKoKo on 
mennyt melko kapealla kokoonpanol-
la. Taatila kehuu, että aktiivisesta Sivé-
nin perheestä on tullut paljon apuja niin 
valmennukseen kuin partneritoimintaan-
kin. Myös LoKoKon juniorijoukkueista on 
tullut tarvittaessa parin partnerin verran 
apuja.

Taatila on seurannut ilolla Lou-
nais-Suomen Unified-koripallon 
kehitystä. Salon Vilppaassa 
toimintaa on ollut muutaman 
vuoden. Kaudelle 2019–
2020 sarjassa aloitti Kaa-
rinan Ura Basket ja vuo-
sikymmenen vaihteessa 
toimintaa käynnistellään 
myös Forssan Feeniksin 
alaisuudessa.

– Kustannusten kan-
nalta on hyvä, että joukku-
eita on lähellä. Pelireissuil-
le lähtee aika iso poruk ka,  
joten pitemmille matkoille pi-
tää käytännössä olla bussi, Taa-
tila toteaa.

LoKoKon Unified-joukkueesta on jo 
ponnistettu kansainvälisille kentillekin. 
Pia Heikkilä edusti Suomen Sisujengiä 
vuoden 2019 Special Olympics -kesä-
maailmankisoissa Abu Dhabissa. Heikki-
lä oli naisten Unified-joukkueen kanssa 
voittamassa kisoista kultamitalia. 
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Liikunnan iloa.


