
Valmennus- ja 
kilpailujärjestelmät 

paraurheilussa
Kimmo Mustonen
Integraatiotapaaminen 
26.9.2018



Valmennusjärjestelmät / TAUSTAA

• SPLISS ja PARA-SPLISS
• Sport Policy Factors Leading to 

International Sporting Success
• Huippu-urheilujärjestelmien 

vertailututkimus
• 16 maata mukana (SPLISS)
• Kysely urheilijoille, valmentajille 

ja urheilujohtajille
• https://www.urheilututkimukset.

fi/web/julkaisut/6699/



Valmennusjärjestelmät
/ TAUSTAA

• PARA-SPLISS
• Paralympia- ja olympialajien erot yleisesti

ja SPLISSn näkökulmasta
• 6 maata mukana (CAN, GBR, AUS, SPA, 

BRA, NED)
• Kysely parahuippu-urheilun

asiantuntijoille
• https://www.spliss.be/read-a-summary-

of-the-new-para-spliss-publication/
(yhteenveto)

• Patatas, J. M., De Bosscher, V., & Legg, D. 
(2018). Understanding parasport: An 
analysis of the differences between able-
bodied and parasport from a sport policy 
perspective. International Journal of Sport 
Policy and Politics. 10:2, 235-254



Valmennusjärjestelmät / TAUSTAA

Huomattavimmat eroavaisuudet (olympia vs para) koettiin olevan (SPLISS): 
1) Urheilijan polulla (P3,P4,P5)
2) Paraurheilun rakenteissa ja organisoitumisessa (P2) 
3) Valmennuksessa ja sen kehittämisessä (P7)

Paraurheilulle ominaisia tekijöitä, jotka poikkeavat vammattomien urheilusta:
1) Luokittelujärjestelmä
2) Medianäkyvyyden vähäisyys
3) Paraurheilijoiden pienempi määrä
4) Yleinen tietoisuus paraurheilusta
5) Paraurheilussa käytettävät välineet



Valmennusjärjestelmät

• Urheilumenestykseen pyrkivä toimintatapa



Optimaalinen valmennusjärjestelmä?
• Lahjakkaat urheilijat
• Osaavat valmentajat
• Olosuhteet
• Kv. kilpailut (Parhaat 

parhaiden kanssa) 
• Harjoittelun määrä ja laatu
• T&K-toiminta
• Kilpailukykyiset välineet
• Urheilijan terveys ja 

hyvinvointi
• Riittävät talousresurssit
• Toiminnan jatkuva arviointi ja 

kehittäminen

• Menestyvät urheilijat?



Voittajan 
erityisominaisuudet?

• On erilainen

• On ainutkertainen

• On suunnan näyttäjä

• On kilpailijoitaan luovempi ja 
innovatiivisempi

• Ottaa riskejä

• Luo ja ylläpitää voittamisen kulttuuria

• Omistautuu asialleen täydellisesti

• Vaatii myös kaikilta muilta 110%

• Voittaminen = asenne



Valmennusjärjestelmät paraurheilussa

•Integroidusti
•Lajikohtaisesti
•Organisaatiotasolla

•Yksilöllisesti / Joukkuekohtaisesti
•Erityispiirteet huomioiden
•Rekrytointi, luokittelu, välineet,
esteettömyys/saavutettavuus



Kilpailujärjestelmät paralajeissa

SM-kilpailut osin 
integroidusti

World Games (INAS,IWAS,IBSA…)

MM-kilpailut

MC/GP-kilpailut

EM-kilpailut

YPG 2024?

Paralympialaiset

EPYG

Pajulahti Games

JMM-kilpailut

C

B

B

EC-kilpailut

Kansalliset kilpailut 
ja sarjat integroidusti

Junior Games

PM-kilpailut

C Suomessa järjestettävät 
kv kilpailut

Kansalliset nuorten 
kilpailut ja sarjat 

integroidusti


