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Liikuntaharrastukset ovat monelle lapselle ja nuorelle erittäin 
tärkeitä. Ne vahvistavat sosiaalista elämää, koettua kyvykkyyt-
tä, itsetuntoa ja osallisuutta. Etenkin lasten ja nuorten kohdalla 
yhteenkuuluvuuden ja ryhmään kuulumisen merkitys on hyvin 
suuri.

Erilaiset oletukset, asenteet ja ennakkoluulot ovat usein te-
kijöitä, jotka hankaloittavat ja jopa estävät harrastamista. Eriar-
voisuuden ilmiöillä on vahva kosketus vähäiseen liikkumiseen. 
Liikunnalla ja urheilulla on kuitenkin suuri voima, ja yhdenver-
taisten mahdollisuuksien tukeminen liikunnan harrastamisessa 
on merkittävässä roolissa. Yhteistyöllä voimme lisätä kaikkien 
lasten mahdollisuuksia päästä mukaan heitä kiinnostavaan ja in-
nostavaan liikuntaharrastukseen.

Valtti-ohjelma tuo 

erityisliikkujia seuroihin
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Lisätiedot Valtti-ohjelmasta:

Suomen Paralympiakomitea, 
lasten ja nuorten liikunnan 
suunnittelija Kaisa Kiri
puh. 050 436 7612 
kaisa.kiri@paralympia.fi

Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa Valtti-ohjelmas-
sa autetaan vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuo-
ria liikuntaharrastuksen pariin Valttien, eli henkilökohtaisten oh-
jaajien avustuksella. Valtit ovat pääasiassa liikunta-, kasvatus-, 
kuntoutus- tai sosiaalialan opiskelijoita.

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

Valtit tulevat pääasiassa Valtti-ohjelman yhteistyöoppilaitok-
sista, jotka sijaitsevat kaupungeissa ympäri Suomea. Opiskelijoi-
den ilmoittautuminen Valtti-ohjelmaan on auki samalla aikatau-
lulla kuin lapsilla ja nuorillakin. Osassa oppilaitoksista aikataulu 
voi poiketa tästä.

Toimintavuosi etenee siten, että Valtti-parit (ohjattava+Valtti) 
pyritään muodostamaan toukokuun aikana. Ha-
kijoille ilmoitetaan viimeistään kesäkuussa, onko 
oma Valtti löytynyt. Valtti tapaa ohjattavansa ja 
tämän perheen ja muodostaa ohjattavan omien 
mieltymysten pohjalta liikuntakokeilusuunnitel-
man. Valtit ottavat yhteyttä urheiluseuroihin ja 
muihin harrastuksen tarjoajiin ja sopivat liikun-
takokeiluista. Pääasiassa syksyn aikana toteutet-
tava kokeilujakso sisältää alku- ja lopputapaami-
sen lisäksi vähintään neljä liikuntakokeilukertaa.

Lapset ja nuoret tulevat liikuntakokeiluker-
roille yhdessä Valttinsa kanssa, ja olisikin toi-
vottavaa, että mahdollisimman moni urheilu-
seura ja muu liikuntatoimintaa järjestävä taho 
ottaisi ennakkoluulottomasti kokeilijat vastaan. 
Usein näiden kokeilukertojen aikana seuratoi-
mijat saavat huomata, että oma laji sopii erilai-
sille liikkujille.

Mukaan tulemisen helppous ja vaivattomuus 
ovat usein avaintekijöitä erityistä tukea tarvitse-
vien lasten harrastamisen aloittamiseksi. Edis-
tetään yhdessä liikuntarohkeutta ja kannuste-
taan kaikkia lapsia ja nuoria liikuntaharrastusten 
pariin.
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Odotettua suurempi joukko urheiluseuroja on lähtenyt pilotoi-
maan Paralympiakomitean koordinoimassa Avoimet ovet -hank-
keessa  kaikille avoimen seura- ja liikuntatoiminnan tarjontaa 
ja vammaisten sekä toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenver-
taisuutta liikunnassa. Kolmevuotisessa hankkeessa on menossa 
nyt kolmas ja viimeinen hankevuosi.

Hankkeessa on mukana liikunnan aluejärjestöjä, lajiliittoja ja 
pilottiseuroja yli 70 kappaletta 19 eri lajista. Mukana on seuroja, 
jotka käynnistävät paraurheilun tai soveltavan liikunnan harras-
tetoimintaa sekä seuroja, joissa on ollut toimintaa jo pidemmän 
aikaa. Tämä on hankkeen suola; Jaetaan tietoa yli lajirajojen ja 
sparrataan toinen toisiamme.

 Urheiluseuroille on koottu hyvät käytännön vinkit ja tukima-
teriaalit Avoimet ovet -infopankkiin www.paralympia.fi/avoimet-
ovet -verkkosivustolle, josta ne ovat kaikkien saatavilla.

 Hankkeen yksi iso tavoite on tuplata vammaisten ja toimin-
tarajoitteisten liikkujien määrä seuroissa, tämä vaatii töitä kysyn-
nän ja tarjonnan kohtauttamisessa. On vielä paljon liikkujia, jotka 
eivät tiedä, että heilläkin on mahdollisuus osallistua oman paik-
kakuntansa urheiluseuratoimintaan paitsi liikkujana myös vapaa-
ehtoisena. Paralympiakomitean  Löydä oma seura  -hakupalve-
lusta löytyy jo kattava määrä urheiluseuroja ja liikuntaa tarjoavia 
toimijoita,  jotka ovat avanneet ovet kaikille liikkujille avoimik-
si https://www.paralympia.fi/palvelut/loyda-oma-seura

 Inklusiivisessa toiminnassa kaikki liikkujat ovat yhdenvertai-
sia ja yhtä arvokkaita omassa urheiluseurassa. Toimintaa voi-

Avoimet ovet – inkluusio on tahtotila 

ja tahtoa urheiluseuroista löytyy
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Nina Peltonen 
Seurakehittäjä, Avoimet 
ovet -hankekoordinaattori 
Suomen Paralympiakomitea 
puh. 050 400 1532 
nina.peltonen@paralympia.fi

daan tarjota seurassa yksittäiselle liikkujalle, joka voi tulla mu-
kaan kaikille avoimeen ryhmään tai vaihtoehtoisesti urheiluseura 
voi perustaa erillisen ryhmän tukea tarvitseville harrastajille. On 
tärkeää, että osallistuja kokee kuuluvansa joukkoon.

Keskustellessani urheiluseuratoimijoiden kanssa törmään 
usein seuraaviin kysymyksiin: Kuka pystyy toimimaan valmenta-
jana ja ohjaajana? Miten tavoitamme ryhmään tulijat? Tarvitaanko 
jotain erityisiä välineitä? Asiaa kannattaa tarkastella siitä näkö-
kulmasta, että urheiluseuroissa on paras lajiasiantuntemus. Seu-
ran omat ohjaajat ja valmentajat osaavat parhaiten oman lajin 
harjoitteiden ohjauksen sekä harjoitteiden soveltamisen ja pilk-
komisen osiin. Urheiluseuran ohjaaja osaa, kun 
uskaltaa kysyä ja alkaa toimia. Tärkeä pointti on 
avoin asenne.

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

  Valtti-ohjelman avulla on löydetty harrastus 
41 prosentille ohjelman palautekyselyyn vastan-
neista. 31 prosenttia vastanneista on ilmoittanut, 
että harrastus on jatkunut säännöllisesti myös 
vuosi Valtti-kokeilujen päättymisen jälkeen. Har-
rastus löytyi tyypillisemmin uinnista, jalkapallosta, 
ratsastuksesta ja salibandystä. Nämä ovat huikeita 
lukuja ja kertovat urheiluseuroillekin, että toimin-
taa on hyvä olla myös tukea tarvitseville liikkujille.

Rohkeasti mukaan tarjoamaan liikuntaa kaikille

66 % seuroista 
järjestää toimintaa 
toimintarajoitteisille 
henkilöille. 49 % 
vastaava luku vuoden 
2015 kyselyssä*. 
Lähde: Liikuttaako-raportti 
(2021), seurakysely, 
n=314. *= Erityisliikunta ja 
vammaisurheilu seuroissa 
-raportti (Saari, 2015).



Mitä tehdä, kun olette käynnistämässä eri-
tyisryhmää omassa urheiluseurassanne 
tai valmistautumassa ottamaan yksittäisiä 
erityisliikkujia mukaan seuratoimintaan?

1) Suunnittele Pohdi etukäteen, kenelle 
ja mitä toimintaa alueelta puuttuu, mon-
tako osallistujaa otetaan mukaan, voiko 
ryhmään tulevilla henkilöillä olla muka-
na oma henkilökohtainen avustaja vai 
toimiiko ryhmä pelkästään vetäjän ja 

apuohjaajan/-ohjaajien voimin? Otetaan-
ko liikkujat kaikille avoimeen toimintaan 
mukaan vai perustetaanko erillinen ryh-
mä?

Tee kausisuunnitelma ja varmista jat-
kopolut seurassa. Jatkopoluilla voidaan 
yhtäältä tarkoittaa sitä, että toimintaan 
mukaan tulevilla harrastajilla on mahdol-
lista edetä esimerkiksi yleisiin ryhmiin, 
kun taidot kehittyvät ja kunnianhimo kas-
vaa ja toisaalta sitä, että esimerkiksi yli-
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MITEN PÄÄSEMME ALKUUN?



ikäisiksi omasta ryhmästään kasvaville 
on tarjota mielekäs paikka jatkaa harras-
tusta (esim. aikuisten harrasteryhmässä). 

Tutkaile esteettömyyttä ja saavu-
tettavuutta laajemmin. Onko toimin-
ta asenteellisesti saavutettavaa? Onko 
ympäristö saavutettava/esteetön? Onko 
harrastaminen taloudellisesti saavutetta-
vaa? Onko tieto toiminnasta saavutetta-
vaa? Mieti ovatko seuran toimintatavat ja 
olosuhteet mahdollistavia vai estävätkö 
ne toiminnan? Ovatko itse harjoituspaik-
ka ja sen fasiliteetit esteettömiä? Erin-
omainen apu esteettömyysasioihin on 
Esteetön ja saavutettava liikuntatapah-
tuma -tarkistuslista: www.paralympia.fi/ 
palvelut/esteettomyys 

2) Etsi kumppaneita Pyörää ei kanna-
ta keksiä uudestaan. Järkevää on ottaa 
selvää, mitkä muut seurat tai tahot jär-
jestävät samankaltaista toimintaa, koska 
heiltä saa varmasti kullanarvoisia vinkke-
jä. Näitä seuroja löydät Löydä oma seu-
ra -palvelusta, josta lisää tämän oppaan 
sivulla 15. 

Oman kunnan soveltavan liikunnan 
vastaavalta työntekijältä voi kysyä neu-
voja toiminnan aloittamiseen. Tästä voi 
olla myös taloudellista hyötyä, sillä osa 
kunnista tukee eri tavoin soveltavaa lii-
kuntaa järjestäviä tahoja. Myös Paralym-
piakomitean kautta löydät erilaisten tuki-
muotojen äärelle. Näitä tukimuotoja ovat 
esimerkiksi Startti-stipendi (oppaan sivu 
12) ja Ahos-apuraha (sivu 13).

Myös lajiliitoilta ja liikunnan aluejärjes-
töiltä löytyy asiantuntemusta toiminnan 
käynnistämiseen. Urheilun ja liikunnan 
apuvälineihin liittyen saa neuvoja ja väli-
neitä käyttöön Soveltavan liikunnan apu-
välinetoiminta SOLIAlta (sivu 16).

3) Käynnistä toiminta Mieti toiminnal-
le sopiva nimi. Seuran on hyvä nimetä 
soveltavasta liikunnasta vastaava. Oh-
jaajatarvetta ei tule yliarvioida. Seuran 
ei tarvitse huolehtia jokaisen osallistu-
jan henkilökohtaisesta avun tarpeesta, 
vaan siihen osallistujat voivat itse saada 
vammaispalvelulain perusteella henki-
lökohtaisen vapaa-ajan avustajan. Ryh-
mää mainostaessa voi jo ilmoittaa, että 
on mahdollista osallistua oman avustajan 
kanssa. Ohjaajien ei tarvitse olla myös-
kään soveltavan liikunnan tai paraurhei-
lun ammattilaisia, vaan seuran omat oh-
jaajat ja valmentajat osaavat ohjata myös 
erilaisten liikkujien ryhmää. Aiheesta kiin-
nostuneet ohjaajat voivat osallistua so-
veltavan liikunnan verkkokoulutukseen. 
Yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden 
kanssa toteutettavaan verkkokoulutus-
kokonaisuuteen voit tutustua osoitteessa 
www.paralympia.fi/verkkokoulutus. Para-
lympiakomitea järjestää jatkossa myös 
online-koulutuksia, joihin voivat osallis-
tua kaikki seuratoimijat. Lue lisää Para-
lympiakomitean koulutuksista osoittees-
sa www.paralympia.fi/palvelut/koulutus. 
Toisessa kohdassa mainittua Ahos-apu-
rahaa voi hakea ohjaajien kouluttautumi-
seen niin opintomatkojen kuin valmiiden 
koulutuskokonaisuuksien osalta.

Toiminnan lähtökohdaksi otetaan se, 
että jokainen pääsee mukaan ja onnis-
tuu. Kaikille avoimessa seurassa jokai-
nen kokee kuuluvansa joukkoon ja tun-
tee itsensä tervetulleeksi toimintaan. 
Inkluusio käsittää ajatuksen, että kaikilla 
on yhdenvertaiset mahdollisuudet osal-
listua toimintaan erilaisissa rooleissa, 
liikkujana, urheilijana, vapaaehtoistoimi-
jana, ohjaajana, valmentajana jne. Ihmis-
ten erilaisuus ja moninaisuus nähdään 
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rikkautena ja mahdollisuutena kehittää 
toimintaa entistä paremmaksi. 

4) Tiedota Avainasemassa on paikalli-
nen markkinointi, esim. paikalliset vam-
maisyhdistykset, kunnan soveltavasta lii-
kunnasta vastaava työntekijä, mahdollinen 
Valtti-koordinaattori, koulut, päiväkodit, 
vanhempainyhdistykset ja asumisyksiköt, 
fysio- ja toimintaterapeutit jne. Muistakaa 
mainostaa laajasti myös oman seuranne 
internetsivuilla ja sosiaalisen median kana-
vissa, aivan kuten mitä tahansa muutakin 
ryhmää. Tärkeää on, että mainoksessa on 
mainittu yhteyshenkilö, jolta saa halutes-
saan lisätietoja. Suomen Paralympiakomi-
tean kanavien kautta tavoitat myös laajan 
potentiaalisten harrastajien joukon (lasten 
ja nuorten tiedotuskanava Paranuoret-uu-
tiskirje, kuntoutusalan verkostot ja sosiaa-
lisen median kanavat). Seura kannattaa 
ilmoittaa Löydä oma seura -palveluun (sivu 
15). Kannattaa olla yhteydessä myös pai-
kallisiin tiedotusvälineisiin. Ne innostuvat 
usein uudesta toiminnasta ja voivat tulla 
tekemään juttua. 

Vältä toimintaa mainostaessa luette-
lemasta erikseen eri vammoja, joille toi-
minta on suunnattu, sillä se tie johtaa no-
peasti umpikujaan. Todennäköisesti saat 
huomata toiminnan soveltuvan melko 
vaivattomasti hyvin laajalle joukolle. Kan-
nattaa ilmaista toimintaa mainostaessa, 
onko kyseessä matalan kynnyksen ryh-
mä vai jo tavoitteellisesti harjoitteleville 
suunnattua toimintaa.

5) Arvioi toimintaa Seuraa kävijämää-
riä, kerää palautetta ja osallista toimin-
taan osallistuvia toiminnan suunnitteluun. 
Kohtele soveltavan liikunnan harrastajia 
ja paraurheilijoita kuin muitakin seuran 
jäseniä. Soveltavan liikunnan ryhmän ei 
tarvitse mm. olla maksuton. Maksut voi-
vat olla samat kuin muillakin seuran ryh-
millä (suositus: henkilökohtaisesta avus-
tajasta ei peritä maksua.). Soveltavan 
liikunnan ja paraurheilun tulee olla yh-
denvertaisessa asemassa myös kaikissa 
muissa seuran toiminnoissa: nettisivuilla, 
viestinnässä, seuran juhlatilaisuuksissa 
jne. 
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OKM:n Seuratuki on suunnattu 

lasten ja nuorten liikuntaan

Lisätiedot 

Seuratoiminnan 

kehittämistuesta: 

https://okm.fi/-/
seuratoiminnan-
kehittamistuki-

seuratuki-
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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 (OKM) 
jakama Seuratuki on haettavissa ker-
ran vuodessa. Hakuaika aukeaa mar-
raskuussa ja on haettavissa noin nel-
jän viikon ajan. Päätökset avustuksista 
pyritään tekemään huhtikuun loppuun 
mennessä.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai 
urheilua järjestävät paikalliset rekisteröi-
tyneet yhdistykset. Vuonna 2022 Seura-
tukea myönnettiin 376 hankkeelle. Eri-
tyisliikunnan hankkeiden määrä on ollut 
viime vuodet nousussa.

Myönnettävä avustus voi kattaa enin-
tään 75 prosenttia avustettavan toimin-
nan tai hankkeen hyväksyttävistä koko-

naiskustannuksista. Muun rahoituksen 
tulee olla siis vähintään 25 prosenttia. 
Pienin haettava avustussumma on 2 500 
euroa ja suurin 25 000 euroa. Hankkeet 
voivat olla yksi- tai kaksivuotisia.

Seuratuen painopisteenä on matalan 
kynnyksen harrastustoiminnan järjestä-
minen. Seuratuen avulla voidaan kokeil-
la innovatiivisia toimintamalleja, lisätä 
toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi 
uusien lajien kautta tai kehittää lajitoimin-
nan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen 
avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan 
laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea va-
paaehtoistyötä.

Seuratuki-haun alatavoitteisiin kuulu-
vat mm.: ”Edistää yhdenvertaisia, tasa-ar-
voisia ja saavutettavia liikunnan harras-
tusmahdollisuuksia” ja ”Edistää erityistä 
tukea tarvitsevien lasten osallistumista 
seuratoimintaan”.

Seuratukea kannat-
taa hakea selkeään ke-
hittämistarpeeseen hy-
vällä suunnitelmalla. 
Valmistele huolella ke-
hittämishanketta ja va-
raa aikaa hakemuksen 
tekoon sekä lue tarkasti 
hakuohjeet. Hanki spar-
rausapua lajiliiton ja/tai 
liikunnan aluejärjestön 
seurakehittäjiltä.

Seuratukea haetaan 
sähköisesti Suomisport-
palvelusta. 



Lisätiedot 

Startti-stipendistä ja 

hakulomake: 

www.paralympia.fi/
palvelut/

apurahat-ja-tuet
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Startti-stipendi auttaa toiminnan 

alkuvaiheessa

Suomen Paralympiakomitean ja Tukilinja-säätiön Startti-stipendi-
järjestelmällä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen paraurheilu- ja 
soveltavan liikunnan toimintaa.

Startti-stipendiä voivat hakea niin yksittäiset urheilijat ja liik-
kujat kuin seurat ja yhdistyksetkin. Yksilöhakijoina voivat olla 
omassa urheilu- tai liikuntaharrastuksessaan alkutaipaleella ole-
vat mutta tavoitteellisesti siihen suhtautuvat vammaiset liikunnan 
harrastajat iästä riippumatta. Yhteisöhakijoina voivat puolestaan 
olla sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa järjestetään paraurhei-
lu- tai soveltavan liikunnan toimintaa tai joissa suunnitellaan täl-
laisen toiminnan aloittamista.

Startti-stipendin haku on kahdesti vuodessa, huhtikuun lop-
puun ja lokakuun loppuun mennessä. Stipendissä on neljän vuo-
den hakuväli ennen kuin sama ha-
kija voi saada stipendin uudestaan.

Startti-stipendiä voi hakea esi-
merkiksi välinehankintoihin tai mui-
hin toiminnan aloittamiseen liittyviin 
kuluihin. Stipendejä ei ole tarkoi-
tettu kansainvälisen tason huippu-
urheilun kulujen kattamiseen eikä 
seuratoiminnan jatkuviin rakenteel-
lisiin kuluihin, kuten ohjaajan palk-
kioihin tai tilavuokriin. Startti-sti-
pendiä ei ole tarkoitettu myöskään 
ohjaajien kouluttautumiseen, vaan 
sitä varten on Ahos-apuraha (tämän 
oppaan seuraavalla sivulla).

Myönnettävien stipendien suu-
ruus on max. 500 euroa/yksilöhaki-
ja ja max. 1000 euroa/yhteisöhakija. 
Stipendit rahoittaa Tukilinja-säätiö. 
Kun stipendi on käytetty, Paralym-
piakomitealle lähetetään kertomus 
ja valokuva stipendin käyttökoh-
teesta. 
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AHOS-APURAHA
osaamisen lisäämiseen ja 

kouluttautumiseen

Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Punaisen Ristin alaisen 
Ahos-säätiön jakama Ahos-apuraha on tarkoitettu kouluttautumi-
seen ja osaamisen kehittämiseen paraurheilun ja soveltavan lii-
kunnan alueella. Apurahahaku on kahdesti vuodessa, helmikuun 
loppuun ja lokakuun loppuun mennessä.

Ahos-apurahaa voivat hakea esimerkiksi valmentajat, ohjaajat, 
tuomarit, yhdistys- ja seuratoimijat, lajiliittojen työntekijät, liikun-
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nan ammattilaiset sekä kouluttajat, jotka haluavat kehittää omaa 
osaamistaan paraurheilun ja soveltavan liikunnan teemoissa.

Ahos-apurahaa voi hakea joko valmiisiin koulutuksiin tai semi-
naareihin, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin tai itse räätälöityyn 
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-kehit-
tämistukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, 
kuten oppilaitos, urheiluseura, yhdistys, kunta tai 
lajiliitto paraurheiluun tai soveltavaan liikuntaan 
liittyviin laajempiin koulutus- ja kehittämishankkei-
siin. Tuki on tarkoitettu hankkeille, joissa halutaan 
synnyttää pysyvää urheilu- tai liikuntatoimintaa 
vammaisille tai tukea tarvitseville henkilöille.

Kehittämishanketuki soveltuu esimerkiksi 
kansainvälisen kouluttajan tuomiseen Suomeen, 
koulutuksen ohjaaja-, avustaja-, tila-, majoitus-, 
matka- ja välinekuluihin, markkinointi- ja koulu-
tusmateriaalin tuottamiseen ym. Kehittämishan-
ketukea ei pääsääntöisesti voi hakea yksittäi-
sen koulutuksen tai tapahtuman järjestämiseen, 
ellei koulutukseen tai tapahtumaan liity laajem-
pi toiminnan jalkauttamissuunnitelma. Sitä ei voi 
käyttää hakijatahon vakituisen henkilöstön palk-
koihin, toimitilakuluihin tai muuhun normaaliin toi-
mintaan. 

Lisätiedot  

Ahos-apurahasta  

ja Ahos- 

kehittämistuesta:

www.paralympia.fi/ 
palvelut/koulutus/ 

ahos-apuraha



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 tarvit-
sevia harrastajia. Löydä oma seura -pal-
velussa on mukana yhtä lailla seuroja, 
joissa jo on paraurheilu- tai soveltavan 
liikunnan toimintaa kuin sellaisiakin, jois-
sa ei vielä toimintaa ole, mutta joilla on 
halua ottaa kaikki mukaan.

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

Löydä oma seura -palvelu tarjoaa 
apua niin sanottuun kysynnän ja tarjon-
nan ongelmaan, jossa yhtäältä vammai-
set ja tukea tarvitsevat henkilöt eivät 
löydä urheilu- ja liikuntatarjonnasta itsel-
leen sopivaa harrastusta ja toisaalta pa-
raurheilu- ja soveltavan liikunnan toimin-
taa tarjoavat tahot eivät löydä riittävästi 
harrastajia.

Siinä missä vammattomat henkilöt 
voivat käytännössä valita haluamansa 
liikuntaharrastuksen koko olemassa ole-
vasta tarjonnasta – tietysti talouden ja 
maantieteen realiteetit huomioiden – on 
vammaisten ja tukea tarvitsevien henki-
löiden pyrittävä löytämään tahot, joilla 
on valmiuksia vastata heidän tarpeisiin-
sa. Tiedot näistä tahoista ovat pirstaleina 

LÖYDÄ OMA SEURA
ympäriinsä. Tähän Löydä oma seura -pal-
velu tuo parannusta.

Löydä oma seura -palveluun on help-
po ilmoittaa uusi toimija palvelun etusi-
vulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautu-
mislomakkeella. Palvelusta löytyy myös 
lomake, jolla voi päivittää jo palvelusta 
löytyvän toimijan tietoja. 

Löydä oma 

seura -palvelu: 

www.paralympia.fi/
palvelut/

loyda-oma-seura
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URHEILUN JA LIIKUNNAN 
APUVÄLINEET

Osassa paraurheilun lajeista ja soveltavan liikunnan toiminnasta 
tarvitaan liikunnan apuvälineitä. Ne ovat useimmiten erikoisväli-
neistöä, jota ei löydy urheilukaupoista.

Suomen Paralympiakomitean alaisuudessa toimiva Sovelta-
van liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA vuokraa paraurheilun ja 
soveltavan liikunnan apuvälineitä kuudesta toimintayksiköstä kä-
sin. Toimintayksiköt sijaitsevat Helsingissä, Maskussa, Kuopios-
sa, Seinäjoella, Rovaniemellä ja Vuokatissa. Välineitä voi vuokra-
ta rahdin avulla joka puolelle Suomea.
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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.

Paraurheilun ja soveltavan liikunnan apuvälineet ovat usein 
kalliita, eikä yksittäisen liikkujan tai esimerkiksi urheiluseuran tai 
yhdistyksen kannata tehdä investointia ennen kuin on päässyt 
kunnolla kokeilemaan välinettä. SOLIAlta voi saada esimerkiksi 
parayleisurheilun heittotuolin tai parajääkiekkokelkkoja seuran 
tai urheilijoiden käyttöön ennen omien välineiden hankintaa.

SOLIA koordinoi myös Välineet.fi -verkkopalvelua, 
johon on koottu yhteen paikkaan paraurheilun ja so-
veltavan liikunnan apuvälineitä vuokraavat tahot Suo-
messa. Mukana Välineet.fi:ssä ovat SOLIA:n lisäksi 
Kehitysvammaisten Tukiliiton alainen Malike-toiminta, 
Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä välinevuokra-
usta tai -lainausta järjestävät Oulun, Jyväskylän ja Tu-
run kaupungit. Palveluun on koottu myös keilahallit, 
joista löytyy keilailun apuvälineitä sekä laskettelukes-
kukset, joissa on laskemisen apuvälineitä. 

Lisätiedot: 

www.paralympia.fi/ 
palvelut/ 
solia ja  

www.välineet.fi
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Valtti-ohjelma syntyi osana Euroopan 
Unionin tuella toiminutta ja hollantilaisen 
ammattikorkeakoulun koordinoimaa kol-
mivuotista (2015–2017) SEDY-hanketta 
(Sport Empowers Disabled Youth), jossa 
olivat mukana Hollanti, Suomi, Iso-Britan-
nia, 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, mi-
kä laji tai liikuntamuoto soveltuu heille, 
mistä sopiva harrastuspaikka löytyy, mi-
ten sinne pääsee ja kelpaako mukaan. 
Perheissä ehkä pelätään, että lapsi ei 
pärjää tai kelpaa mukaan toimintaan. 
Urheiluseuroissa luullaan, että vammai-
sia liikkujia ei kiinnosta seurassa harras-
taminen tai pelätään oman osaamisen 
riittämättömyyttä ja ohjaajaresurssien 
loppumista, Valtti-idean äiti, Suomen 
Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö 
Aija Saari avaa kysynnän ja tarjonnan 
ongelmaa.

Valtti-ohjelma herätti suurta kiinnos-
tusta muissa maissa. Englanniksi Valt-
ti kääntyy muotoon PAPAI (Personal 
Adapted Physical Activity Instructor). 
Osana pilottia silloisessa Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:ssa (ny-
kyinen Suomen Paralympiakomitea) 
laadittiin englanninkielinen käsikirja (PA-
PAI-handbook), jonka pohjalta toiminta-
mallia testattiin kevyempänä versiona 
Hollannissa, Liettuassa ja Portugalissa.

Vuoden 2016 Valtti-pilotin jälkeen oh-
jelmaa juurrutettiin Suomessa opetus- ja 
kulttuuriministeriön tukemana vuosina 
2017–2019. Hyväksi havaitusta perus-
mallista on pidetty kiinni. Ohjelmaan ha-
ku on keväällä ja liikuntakokeilut oman 
henkilökohtaisen Valtin kanssa syksyl-
lä. Valtit ovat opiskelijoita, jotka saavat 
opintopisteitä valttina toiminnastaan. Lä-
hes puolet ohjelmassa mukana olleista 
lapsista ja nuorista on raportoinut löytä-
neensä harrastuksen Valtin avulla.

  Vuonna 2020 alkoi Valtti-kehittämi-
sen kolmas vaihe, kun ministeriön koh-
dennettu tuki loppui. Kansainvälisessä 
yhteistyössä käynnistyi SEDY-hankkeen 
kakkosvaihe (2020–2022), jossa Suo-
men Paralympiakomitea ja Liikuntakes-
kus Pajulahti laativat yhdessä kumppa-
nimaiden (Hollanti, Portugali, Liettua, 
Itävalta) kanssa Valtti-toimintaa tukevia 
tiedotus- ja koulutusmateriaaleja perhei-
den, ohjaajien, oppilaitosten ja urheiluse-
urojen avuksi.

Suomessa Valtti-toimintamalli jatkuu 
varmimmin niillä paikkakunnilla, joissa 
oppilaitos on kirjannut Valttina toimimi-
sen opetussuunni-
telmiinsa ja kunta 
ottaa päävastuun 
paikallisesta koor-
dinoinnista. Valta-
kunnallinen koor-
dinointivastuu on 
edelleen Suomen 
Paralympiakomite-
alla. 

Lue lisää: 

www.paralympia.fi/ 
liikunta/ 

lapset-ja-nuoret/ 
valtti
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kysynnän ja tarjonnan ongelmaa
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Erityisryhmän käynnistäminen oli 

luonteva askel Spirit Shakin’ Cheerleadersille

Keravalaisella Spirit Shakin’ Cheerleaders 
-seuralla oli vuonna 2020 seuran toimi-
joiden yhteinen kehittämispäivä. Toimijat 
saivat kirjoittaa lapulle, mitä uutta he ha-
luaisivat seuraan tulevaisuudessa.

– Kirjoitin lappuun, että erityislasten 
joukkue. Meidän silloinen toiminnanjoh-
tajamme luki laput, arvasi että se lappu 
on minun kirjoittamani ja sanoi minulle, 

että sinähän voisit alkaa työstää tätä, 
kun olet seuran hallituksessakin, ker-
too Spirit Shakin’ Cheerleadersin Spe-
cial Hails -erityisryhmän ohjaaja Tanja 
Nevamäki.

Tavoitteeksi otettiin, että syksyllä 2021 
uusi ryhmä aloittaa toimintansa. Nevamä-
ki ja hänen tyttärensä Noora kävivät Pa-
ralympiakomitean ja Liikuntakeskus Paju-
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lahden Soveltavan liikunnan ohjaamisen 
perusteet -verkkokurssin.

– Seuramme arvoissa on vahvasti ta-
sa-arvo ja liikunnan ilon tarjoaminen kai-
kille. Tämä oli luonteva seuraava steppi 
seurallemme. Haluamme olla suunnan-
näyttäjä myös tällä alalla, Nevamäki to-
teaa.

Cheerleading on suunnannäyttäjä 
myös lajina. Suomen Cheerleadingliitto 
oli mukana vuosikymmenen alussa In-
clusive Cheerleading -EU-hankkeessa, 
jonka kansainvälisiin seminaareihin myös 
Nevamäki osallistui.

– Hankeyhteistyön kautta saimme pal-
jon apua ja vinkkejä. Erityisesti Iso-Britan-
niassa ollaan edistyneitä Para Cheerissä, 
vaikka se ei itse asiassa ole kovin vah-
va cheerleadingmaa muuten, Nevamäki 
sanoo.

Paralympiakomitean Avoimet ovet 
-hankkeen avulla Spirit Shakin’ Cheer-
leaders sai hieman taloudellista apua 
toiminnan aloittamiseen Startti-stipendin 
muodossa.

– Meillä oli ennen toiminnan käynnis-
tymistä kova markkinointi, jotta saatai-
siin osallistujia. Oli some-markkinointia 
ja kontaktoitiin kouluja ja Keravan erityis-
liikunnanohjaajaa. Olimme lopulta posi-
tiivisesti yllättyneitä, että saatiin heti viisi 
osallistujaa, kun toiminta käynnistyi syk-
syllä 2021, Nevamäki toteaa.

Erityisryhmätoimintaa käynnistäessä 
kärsivällisyys on valttia. Ellei taustal-
la ole jotain valmista porukkaa, josta 
osallistujajoukko koostuu, voi vakiin-
tuneen, kohtuullisen kokoisen ryhmän 
kasaan saaminen viedä aikaa. Siksi vii-
si osallistujaa toiminnan käynnistyessä 
on hyvä alku.

– Nyt täytyy vain keksiä uusia markki-

nointikeinoja, jotta saadaan ryhmää kas-
vatettua, Nevamäki sanoo.

Special Hails -ryhmällä on seurajoh-
don vahva tuki ja sen kasvattamiselle ol-
laan valmiita antamaan aikaa.

– Erityisryhmätoimintaa ei varsinkaan 
näin alussa voi ajatella minään liiketoi-
mintana. Vastuullisuus ja inklusiivisuus 
ovat koko ajan tärkeämpi juttu urhei-
lussa, ja meillekin on tärkeää olla tässä 
mukana. Toivotaan, että saataisiin toi-
mintaan vähän lisää harrastajia, jotta he 
pystyvät harjoittelemaan joukkuejuttuja. 
Meidän toiminta-alueemme Keski-Uusi-
maa on laaja, joten potentiaalia kasvulle 
on, toteaa Spirit Shakin’ Cheerleadersin 
toiminnanjohtaja Sami Paavilainen.

Kansainvälisellä tasolla Para Chee-
rissä on jo kilpailtukin jonkin aikaa. Suo-
messa ei vielä, mutta suunnitelmia on.

– Seuramme järjestää helmikuus-
sa 2023 liiton alaiset kisat. Tarkoitus on 
avata sinne ilmoittautuminen myös Para 
Cheer -sarjaan. Katsotaan, tuleeko sinne 
ilmoittautumisia, Tanja Nevamäki sanoo.

– Jos kilpasarjaa ei saada, niin Spe-
cial Hails pääsee ainakin esiintymään 
siellä. Ja toivottavasti lähiaikoina joka ta-
pauksessa saataisiin Suomessa kilpailu-
toimintaakin aikaan. Sitä kautta laji pää-
see kehittymään edelleen, Paavilainen 
toteaa. 
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Mikkelin kaupungin erityisliikunnanoh-
jaaja Matti Poutiainen käynnisti viime 
vuosikymmenen puolivälin tienoilla sa-
libandyn erityisryhmän, jonka vetäjänä 
itse toimi. Vuonna 2021 mikkeliläinen 
salibandyseura Hatsina otti ryhmän alai-
suuteensa Paralympiakomitean Avoimet 
ovet -urheiluseurahankkeen tukemana. 
Erityisesti Etelä-Savon Liikunnan (ESLi) 

seurakehittäjä Kalle Husso on ollut mer-
kittävä tuki siirtymässä.

– Kun ryhmä käynnistyi mukana oli 
pääasiassa kehitysvammaisia lapsia, nyt 
jo nuoria. Siirtymä Hatsinan alaisuuteen 
tapahtui luontevasti, kun harjoituspaikka 
ja kellonaika eivät muuttuneet, Poutiai-
nen sanoo.

– Liikuntapalvelujen järjestäminen on 

Hatsina otti salibandyn erityisryhmän 

sulavasti haltuunsa
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jonka porukalle Partio kävi vetämässä 
salibandytreenejä.

– He tykkäsivät siitä kovasti ja olivat 
innoissaan. Suunnitteilla on, että vuo-
den 2023 puolella saataisiin se porukka 
Hatsinan piiriin aikuisten ryhmäksi. Kysy-
mysmerkkinä tässä on ensi vuonna käyn-
nistyvä hyvinvointialuesysteemi, jonka 
alaisuuteen myös Savosetin toiminta siir-
tyy. Saa nähdä, millaisia vaikutuksia sillä 
on tähän suunnitelmaan, Partio pohtii.

Mikkelissä on parhaillaan muutenkin 
positiivista liikehdintää sen suhteen, että 
urheiluseurat avaavat oviaan vammaisille 
ja tukea tarvitseville harrastajille. Avoimet 
ovet -hanke on uponnut alueella hedel-
mälliseen maaperään. Mikkelin Kilpa-Vei-
kot on käynnistänyt nuorisopäällikkönsä 
Lari Valtasen johdolla parayleisurheilutoi-
mintaa. Myös voimistelun puolella on viri-
telty erityisryhmätoimintaa käyntiin. Mik-
kelin Judolla on ollut jo pitkään vahvaa 
sovelletun judon toimintaa.

– Toiminnan käynnistyminen ja sen 
jatkuvuus seuroissa eivät aina ole itses-
täänselvyyksiä, joten näistä edistysas-
kelista pitää olla tyytyväinen. Ihan po-
sitiivista virettä on ilmassa, kaupungin 
erityisliikunnanohjaaja Matti Poutiainen 
toteaa. 

yhteistyötä urheiluseurojen ja julkisen 
puolen välillä. Erityisliikunnan osaltakin 
kuormaa on hyvä laajentaa useammil-
le harteille. Siirtyminen Hatsinan alle voi 
avata harrastajille uusia bonuksia, kuten 
seuran pelipaidat ja turnauksia, hän jat-
kaa.

Hatsinan valmennuspäällikkö Marko 
Partio vahvistaa, että erityisryhmän siirty-
minen seuran alle tapahtui sulavasti. Si-
tä auttoi se, että Partiolla oli jo valmiiksi 
tiedossa pari osaavaa ohjaajaa ryhmään.

Hatsinassa on haluttu myös kehittää 
erityisryhmätoimintaa ja siihen on haet-
tu ja saatu opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämää seuratoiminnan kehittämis-
tukea. Nuorten ryhmän (14–21-v) rinnalle 
on perustettu lasten ryhmä. Ryhmät tree-
naavat peräkkäin torstaisin Rantakylän 
koululla, joten ne menevät sujuvasti sa-
moilla ohjaajilla.

– Haasteena on ollut saada lasten ryh-
mään riittävästi osallistujia. Kouluille on 
tehty paljon markkinointia, mutta vielä se 
ei ole ottanut tuulta alleen, Partio sanoo.

Lasten ryhmässä on tehty myös lajien 
välistä yhteistyötä, kun Salibandyliiton ja 
Voimisteluliiton pilotoimaa monilajiker-
hoa on mallinnettu. Salibandyn harjoit-
teiden ja pelaamisen lisäksi ryhmä tekee 
erilaisia motorisia taitoja kehittäviä har-
joitteita.

Rantakylän koulun sali on pieni, joten 
nuorten ryhmään, jossa osallistujia on 
mukavasti, ei mahdu kovin paljoa enem-
pää harrastajia. Vaihtoehtona olisi toimin-
nan siirtäminen Saimaa Stadiumille, mut-
ta se taas kohottaisi kustannuksia.

Seuraava laajennus Hatsinan erityis-
ryhmätoiminnassa onkin todennäköises-
ti uusi aikuisten ryhmä. Mikkelissä toimii 
tukityöllistettyjen palvelukeskus Savoset, 
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Meri-Lapin Golfklubi on Tornio-Haapa-
ranta-Keminmaa-alueella toimiva golf-
seura. Seuran kotikenttä on molemmin 
puolin Suomen ja Ruotsin rajaa Torniossa 
ja Haaparannalla. Vuodesta 2020 alka-
en seurassa on toiminut ympärivuotinen 
golfin erityisryhmä.

Toimintarajoitteisten henkilöiden gol-
fin harrastusmahdollisuuksia edistävä 

Suomen HCP Golf sai vuosille 2019–
2020 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
75 000 euron avustuksen, joka oli suun-
nattu erityisgolfin paikallistoiminnan tu-
kemiseen.

Suomen Golfliitto ja HCP Golf koordi-
noivat yhteistyössä suomalaista erityis-
golfia. Golfliiton Mika Hollo otti yhteyttä 
Meri-Lapin Golfklubin prohon Jussi Huus-

Meri-Lapin Golfklubi sai tukea alkuun, 

mutta nyt erityisryhmä pyörii omillaan
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koon ja ehdotti, että seura voisi HCP Gol-
filta saatavan taloudellisen tuen avulla 
perustaa erityisgolfryhmän. Golfliitto on 
mukana myös Paralympiakomitean koor-
dinoimassa Avoimet ovet -urheiluseura-
hankkeessa, josta on saatu apua ja vink-
kejä myös Meri-Lapin Golfklubille.

Huusko on paitsi koulutettu ammatti-
valmentaja ja PGA golf-pro myös erityis-
luokanopettaja, joka oli vieläpä opettaja-
koulutuksessaan erikoistunut liikuntaan. 
Pohjia erityisryhmän käynnistämiseen ja 
sen ohjaajana toimimiseen oli rutkasti.

Torniossa toimii erityisoppilaitos Am-
mattiopisto Luovin toimipiste. Luovin 
opiskelijat olivat käyneet kokeilemassa 
golfia Huuskon ohjauksessa. Osa heis-
tä oli Huuskolle jo entuudestaan tuttuja 
peruskouluajoilta. Nämä nuoret muodos-
tivat Meri-Lapin Golfklubin erityisryhmän 
osallistujakunnan. Ryhmä on toki avoin 
kaikille halukkaille toimintarajoitteisille 
harrastajille.

Huusko kertoo, että HCP Golfilta saa-
tu avustus kattoi ryhmän alkuvaiheen 
kustannukset. Sen jälkeen Meri-Lapin 
Golfklubi haki ja sai okm:lta seuratoimin-
nan kehittämistukea, jonka turvin ryhmää 
pyöritettiin seuraavat 2,5 vuotta.

– Nyt ei enää haettu seuratukea, vaan 
ryhmä pyörii jatkossa ilman ulkopuolista 
rahoitusta. Erityisgolffarit maksavat mak-
simissaan 20 euroa kuussa harjoittelu-
maksua. Se sisältää opetuksen kerran 
viikossa, pallot ja par 3 -kentällä pelaami-
sen, Huusko selvittää.

Ryhmässä on tällä hetkellä kuusi va-
kituista ja kaksi satunnaisempaa osal-
listujaa. Toiminta on ympärivuotista. 
Talvikaudella harjoittelu tapahtuu golfsi-
mulaattorissa. Osallistujat tulevat Torni-
osta, Keminmaasta ja Haaparannalta.

– Vielä erityisryhmäläiset eivät ole kil-
pailleet, mutta ensi vuonna on ajatukse-
na aloitella kilpailutoimintaakin siitä kiin-
nostuneiden kanssa, Huusko sanoo. 

Kahden vuoden päästä Tornio-Kemi-
alueella järjestetään Barents Gamesit, 
jotka ovat pohjoisen alueen kansainvä-
liset monilajikilpailut Suomen, Ruotsin ja 
Norjan – sekä normaalitilanteessa myös 
Venäjän – kesken. Huuskon mukaan Ke-
mi-Tornion kisoihin on tarkoitus saada 
mukaan myös erityisgolfluokka.

– Pääasia meidän ryhmässä on kuiten-
kin jatkuva harrastaminen ja siitä saatava 
hyvä olo ja sosiaalinen kanssakäyminen, 
Huusko painottaa. 
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