


Avoimet Ovet – hanke

• Hankekausi 1.6.2020-31.5.2023

• Rahoitus OKM:n Liikunnallisen elämäntavan
valtakunnallinen kehittämisavustus



Avoimet ovet –hanke 
yhteistyötahot 2020-2021 

Liikunnan aluejärjestöt

• Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu

• Hämeen Liikunta ja Urheilu

• Kainuun Liikunta

• Keski-Pohjanmaan Liikunta

• Keski-Suomen Liikunta

• Lapin Liikunta

• Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu

• Pohjanmaan Liikunta

• Pohjois-Karjalan Liikunta

• Pohjois-Pohjanmaan Liikunta

• Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Lajiliitot

• Suomen Hiihtoliitto

• Suomen Palloliitto

• Suomen Salibandyliitto 

• Suomen Taekwondoliitto 

• Suomen Uimaliitto 

• Suomen Voimisteluliitto

• Näiden lisäksi hankkeessa tulee olemaan 
yhteensä yli 60 pilottiseuraa, jotka 
voivat olla myös sellaisista lajeista, 
joiden lajiliitto ei ole mukana hankkeessa 
(esim. golf, cheerleading, taitoluistelu, 
jääkiekko, judo ja monilajiseuroja).

• Hankekumppanina myös 
Liikuntatieteellinen Seura



Tavoitteet

• Vuonna 2023, jos hankkeen tavoitteissa on 
onnistuttu, suomalaisissa urheiluseuroissa on 
kaksinkertainen määrä toimintarajoitteisia 
liikkujia nykyhetkeen verrattuna.

• Paralympiakomitean Löydä oma seura -
palvelusta, johon on koottu vammaisurheilu- ja -
liikuntatoimintaa järjestäviä tahoja, löytyy 
kolmen vuoden kuluttua 1200 ryhmää 
(tämänhetkinen tilanne 454).

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


Lähtötilanne

• Kartoitetaan kyselyllä urheiluseurojen ja muiden liikuntaa 
järjestävien yhdistysten lähtötilanne ja tuen tarve sekä 
toimintarajoitteisten ihmisten osallistumista edistävät ja 
hidastavat tekijät. 

• Ei ole tietoa, kuinka monessa urheiluseurassa on vammaisia
harrastajia/paraurheilijoita/tukea tarvitsevia lapsia ja 
kuinka paljon heitä on. 

• Harrastavatko he erityisryhmissä vai yleisissä ryhmissä, 
missä rooleissa he toimivat. 

• Kysely 307 urheiluseuralle: suurimmat esteet ohjaaja- ja valmentajapula, ohjaajien osaaminen sekä 
kysynnän puute. Tarvitaan tukea kunnasta, tiedottamista, käytännön neuvoja sekä tiloja (Saari 
2015). 

• Seuratukea saaneiden erityisryhmähankkeiden määrä on nousussa. Matalan kynnyksen
harrastusryhmiä on tullut lisää. Mutta vaikka tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on ollut 
yksi seuratuen tavoitteista, se ei ole kuitenkaan näkynyt paikallistason hankkeissa. (Turpeinen ym
2018).

• Kosken & Mäenpään (2018) mukaan vammaisurheilulla on seuroissa edelleen pieni rooli, eikä
muutosta ole tapahtunut.



Liikuntakysely 
toimintarajoitteisille 
henkilöille

• Kyselyllä selvitetään liikunnan ja 
urheilun harrastamista henkilöillä, 
joilla on jokin toimintarajoite, 
vamma tai pitkäaikaissairaus. 

• Vastaamalla autat kehittämään 
seurojen, yhdistysten ja kuntien 
soveltavan liikunnan toimintaa

• Kysely on avoinna 14.12.2020 
saakka Siirry kyselyyn tästä

https://link.webropolsurveys.com/S/C6A308D3750BD92E


Infopankki 
”työkalupakki”

Julkaistaan Avoimet ovet -
infopankki: hyvät käytännöt ja 
tukimuodot, materiaalit, neuvonta 
ja koulutukset. Kootaan 
Paralympiakomitean verkkosivuille
linkki Avoimet Ovet infopankkiin

-huomioidaan saavutettavuus
-huomioidaan kaksikielisyys

Markkinointi Välineet Koulutus 

Esteettömyys 
Taloudellinen

tuki

Erilaiset 

toimintakyvyt

Löydä oma
seura/ 
urheiluseuraesim
erkit / Mitä on 
inkluusio?/ Kysy
neuvo / AO 
hankekumppanit

Vapaaehtoiset
Vammaispalvel
ut

https://www.paralympia.fi/avoimet-ovet


Kehittämisohjelma yhdessä
hankekumppanien kanssa

• Prosessin tavoitteena on, että vammaisille ja 
toimintarajoitteisille liikkujille suunnattu toiminta 
saadaan seuran rakenteisiin, jotta toiminta ei 
pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa.

• Tehdään Avoimet Ovet –käsikirja seuroille



#AvoimetOvet
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