
VALMENNUSJÄRJESTELMÄ

1 Taustaa
2000-luku on ollut muutosten aikaa suomalaisessa urheilujärjestökentässä yleisesti ja myös suo-
malaisessa vammaisurheilussa. Vuonna 2010 aloitti toimintansa neljän diagnoosipohjaisen vam-
maisurheilujärjestön yhdistymisen seurauksena syntynyt Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU. 
Jo pidempään on ollut käynnissä vammaisurheilulajien integroitumisprosessi yleisiin lajiliittoihin sillä 
seurauksella, että VAU toimii lajiliittona enimmäkseen enää niissä lajeissa, joille ei luontevaa lajiliittoa 
vammattomien urheilun puolelta löydy.

   2010-luvulla yhdeksi suomalaisen urheilun tukijalaksi kehiteltiin Urheilijan polku ja vammaisurheilus-
sa vastaavasti Vammaisurheilijan polku (kuvio 1), joka pohjautuu kanadalaiseen LTAD-malliin. Vam-
maisurheilijan polku kuvaa vammaisurheilijoiden mukaantuloa ja kasvamista urheilijaksi ja sen avulla 
pyritään selkiyttämään eri toimijoiden, kuten seurojen ja lajiliittojen roolia vammaisurheilijoiden tukemi-
sessa.

   Vammaisurheilijan polun alkuvaiheessa VAU toimii kaikkien lajien hyväksi sekä polun koko matkalla 
niiden lajien osalta, joiden lajiliitto VAU on, eli boccian, maalipallon, voimanoston, pyörätuolirugbyn, 
sokkopingiksen, sähköpyörätuolisalibandyn, kelkkajääkiekon, istumalentopallon, keilailun, näkövam-
maisten ampumaurheilun ja shakin.

2 Valmennusjärjestelmän valinnat ja tavoite
VAU:n valmennusjärjestelmä pohjautuu Vammaisurheilijan polkuun ja tämän esityksen rakenne mu-
kailee polun vaiheita. Valmennusjärjestelmän tavoitteena on tukea vammaisurheilijoita ja heidän 
valmentajiaan siten, että Suomessa olisi 
tulevaisuudessa yhä enemmän kansain-
välisesti menestyviä vammaisurheilijoita. 
Tavoitteena on myös kehittää vammaisur-
heilun lajitoimintaa Suomessa.

  Valmennusjärjestelmän painopisteva-
lintoja ovat 1) päivittäisvalmennuksen 
parantaminen, 2) toimijoiden osaamisen 
lisääminen, 3) olosuhteiden ja kilpailutoi-
minnan kehittäminen, 4) riittävien resurssi-
en varmistaminen ja näiden seurauksena 
5) kansainvälinen menestys.

  Tämän yleisen VAU:n valmennusjärjestel-
män ohella niistä lajeista, joissa VAU toimii 
lajiliittona, laaditaan omat lajikohtaiset val-
mennusjärjestelmänsä, joissa käydään läpi 
mm. valmennustoiminnan organisointia ja 
maajoukkuetoiminnan periaatteita ja valin-
taperusteita.

Kuvio: Vammaisurheilijan polku.
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3 Valmennusjärjestelmä

3.1 Tietoisuus
Taustaa:
Vammaisurheilijan polku poikkeaa urheilijan polusta ennen kaikkea siinä, että polulle voi tulla hyvin 
eri vaiheissa. Syntymästään saakka vammaiset henkilöt kulkevat koko polun lapsesta aikuisuuteen. 
Aikuisena vammautuneet tulevat polulle ns. uudessa tilanteessa hyvin vaihtelevalla aikaisemmalla 
urheilutaustalla. Kaikille vammaisurheilijaksi haluaville tulee olla tarjolla tietoa siitä, miten ja missä voi 
aloittaa liikunnan harrastamisen ja miten edetä vammaisurheilijana.

Tavoite: 
Lisätä vammaisten henkilöiden keskuudessa tietoisuutta vammaisurheilusta ja sen mahdollisuuksista.

Toimenpiteet:
– Tuotetaan ja jaetaan tietoa liikkumismahdollisuuksista lapsille ja nuorille Sporttiklubin kautta.
– Saatetaan tietoa kaiken ikäisille ja eri kautta Vammaisurheilijan polulle tuleville yhteistyössä 
   kuntoutusalan ammattilaisten ja muiden alan toimijoiden kanssa.
– Tuotetaan tietoa urheiluseuroille tavoitteena kasvattaa seurojen valmiutta ottaa vammaisia liikkujia 
   mukaan toimintaansa.
– Ylläpidetään ja kehitetään VAU:n Löydä oma seura -rekisteriä.
– Pannaan toimeen VAU:n alaisten lajien omia toimenpiteitä näkyvyyden kasvattamiseksi.
– Lisätään tietoisuutta vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineiden lainaus-, vuokraus- ja 
   hankintamahdollisuuksista.

Arviointi:
– Seurataan Sporttiklubin    
   jäsenmäärän kehitystä.
– Seurataan Löydä oma 
   seura -rekisterin kehitystä.
– Seurataan vammaisur-
   heilun toimijoiden ja 
   kuntoutusalan toimijoiden   
   välisen yhteistyön 
   määrällistä ja laadullista  
   kehitystä.

Katso video vammaisurheilun mahdollisuuksista:
https://www.youtube.com/watch?v=mSYDeNM-hRM
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3.2 Kokeilu
Taustaa:
Lasten ohjautuminen vammaisurheilun ja -liikunnan pariin on pitkälti perheiden aktiivisuuden varassa. 
Aikuisena vammautuneiden osalta oleellista on oma aktiivisuus ja kuntoutussektorin tarjoama tuki. 
Mitä matalammalla kynnyksellä ja mitä lähempänä omaa kotia kokeilumahdollisuuksia on tarjolla, sen 
todennäköisempää oman harrastuksen löytäminen on.

Tavoite: 
Lisätä vammaisten henkilöiden urheilun ja liikunnan kokeilumahdollisuuksia eri puolilla Suomea.

Toimenpiteet:
– Tuetaan lajeja, seuroja ja muita toimijoita kehittämään ja lisäämään kokeilutapahtumien tarjontaa.
– Kasvattaa tietoisuutta välinevuokraamisesta kokeilumahdollisuuksien lisäämiseksi.
– Tiivistetään yhteistyötä kuntoutussektorin kanssa kokeilumahdollisuuksien tarjoamisessa, mm. Tie 
   Tähtiin -ohjelman kautta yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa.
– Edistetään liikuntatilojen esteettömyystyötä harrastamismahdollisuuksien parantamiseksi.

Arviointi: 
– Ylläpidetään rekisteriä kokeilutapahtumista ja -järjestäjistä.
– Kerätään lajikokeiluihin osallistujien yhteystietoja.

Katso video Liikuntamaasta: https://www.youtube.com/watch?v=JaNvtJnrg0Q
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3.3 Monipuolinen liikkuminen
Taustaa:
Monipuolinen liikunnan harrastaminen tiedetään tärkeäksi osaksi urheilijaksi kasvamisessa, mutta 
vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla tähän on kiinnitettävä erityishuomio, 
sillä harrastusmahdollisuuksien määrä on rajatumpi.

Tavoite: 
Tukea monipuolista ja riittävää liikkumista tärkeänä osana terveellistä elämäntapaa.

Toimenpiteet:
– Edistetään esteettömyystyötä harrastamisolosuhteiden parantamiseksi.
– Tiivistetään yhteistyötä perheiden, varhaiskasvatuksen toimijoiden ja koulujen kanssa, esim. 
   Liikkuvan koulun kautta.
– Tiivistetään yhteistyötä kuntoutusalan toimijoiden kanssa, jotta siellä ollaan paremmin tietoisia vam-
   maisurheilun tarjoamista mahdollisuuksista.
– Tuetaan ja kehitetään lajien välistä yhteistyötä.
– Koulutetaan valmentajia ja ohjaajia.
– Lisätään tietoisuutta vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineiden vuokrausmahdollisuuksista.

Arviointi:
– Kartoitetaan eri-ikäisten vammaisurheilijoiden sekä vammaisten lasten ja nuorten vanhempien 
   kokemuksia.
– Seurataan edistysaskeleita Liikkuvan koulun ja urheiluyläkouluyhteistyön osalta.

Kuva: Vuoden 2016 Taisto-taitovalmiustestikisan finaali.
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3.4 Harrastaminen
Taustaa:
Harrastaminen ja sitoutuminen urheiluun kasvaa iän myötä ja kiinnostus tiettyä lajia kohtaan lisääntyy. 
Vammaisurheilussa harrastusmahdollisuuksien varmistamiseen on kiinnitettävä erityishuomio maan-
tieteellisesti laajassa mutta väestöltään pienessä maassa.

Tavoite: 
Varmistaa, että niin vammaisten lasten ja nuorten kuin aikuisena vammautuneidenkin kynnys harras-
taa urheilua olisi mahdollisimman matala.

Toimenpiteet:
– Kehitetään VAU:n Löydä oma seura -rekisteriä.
– Tarjotaan valmentaja- ja ohjaajakoulutusta alan eri toimijoille ja seuroille.
– Edistetään liikuntapaikkojen esteettömyystyötä harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi.
– Lisätään tietoa urheiluakatemia- ja urheiluyläkoulutoiminnasta vammaisurheilijoiden parissa.
– Kehitetään leiritystoimintaa ja viikoittaista harjoitusvuorotoimintaa niissä lajeissa, joiden lajiliitto VAU 
   on. Tähän kuuluu myös VAU:n lajien urheiluakatemiayhteistyön edistäminen.
– Lisätään tietoa urheilun ja liikunnan apuvälineiden vuokraus- ja hankintamahdollisuuksista sekä 
  erilaisista apuraha- ja stipendimahdollisuuksista.

Arviointi:
– Seurataan Löydä oma seura -verkoston kehitystä. 
– Seurataan lajiliittojen urheiluseuratoiminnan tarjonnan kehitystä. 
– Seurataan VAU:n alaisten lajien päivittäistoiminnan kehitystä.
– Seurataan valmentaja- ja ohjaajakoulutusten suosion kehitystä.

Käy nettisivuilla: www.vammaisurheilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura
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3.5 Aktiivinen toimija ja liikkuja
Taustaa: 
Kaikki vammaisurheilun parissa toimivat eivät halua tähdätä kansainväliselle huipulle ja toisaalta 
urheilu-uransa lopettaneet haluavat usein toimia myös jatkossa lajinsa parissa. Vammaisurheilussa 
harrastajavolyymit ovat väistämättä pienet, joten varaa merkittävään drop out -ilmiöön ei ole.

Tavoite:
Tarjota urheilijoille, jotka eivät halua tavoitella kansainvälistä huippua tai ovat lopettelemassa omaa 
urheilu-uraa erilaisia toimijarooleja urheilun parissa.

Toimenpiteet:
– Tarjotaan koulutusta eri rooleihin: valmentajaksi, tuomariksi, vertaisohjaajaksi, vertaistueksi…
– Korostetaan eri toimijaroolien arvostusta.
– Hyödynnetään Tie Tähtiin -urheilijapoolia monipuolisesti yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa.

Arviointi:
– Seurataan VAU:n alaisten lajien ns. lajiperheen kasvun kehitystä.

Kuva: SOLIA:n vertaisohjaaja työssään.
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3.6 Harjoittelemaan oppiminen
Taustaa:
Tavoitteellinen urheileminen vaatii itsetarkkailua ja etsimään vastauksia kysymyksiin: Minkälaisessa 
ilmapiirissä valmentaudun? Miten vammaisurheilijan identiteettini kasvaa? Lähdenkö tavoittelemaan 
kilpa- ja huippu-urheilijan uraa vai riittääkö minulle harrastaminen? Päivittäisvalmennuksen merkitys ja 
urheilijan oma vastuu tekemisessä kasvaa.

Tavoite: 
Kasvattaa nuorta urheilijaa tai aikuisena vammautunutta urheilijaa ottamaan vastuuta omasta harjoit-
telustaan tarjoamalla siihen optimaalisen ympäristön.

Toimenpiteet:
– Panostetaan siihen, että valmentajat ja asiantuntijat ovat lähellä urheilijoita.
– Viedään VAU:n alaisia lajeja yhä vahvemmin osaksi urheiluakatemiaympäristöä.
– Kiinnitetään huomiota urheilijoiden päivittäisharjoittelun olosuhteisiin ja välineisiin.
– Huolehditaan valmentajakoulutuksesta ja edistetään eri lajien valmentajien keskinäistä sparrausta.

Arviointi:
– Seurataan nuorten vammaisurheilijoiden määrän kehitystä VAU:n alaisissa lajeissa.
– Seurataan urheiluakatemioiden jäseninä olevien vammaisurheilijoiden määrän kehitystä.
– Seurataan VAU:n alaisten lajien päivittäisharjoittelun kehitysaskeleita.
– Seurataan VAU:n alaisten lajien valmentajien verkostoitumisen kehitystä.

Katso video nuorten paralympiaryhmästä: https://www.youtube.com/watch?v=9D7UAzMNp8Q
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3.7 Kilpailemaan oppiminen
Taustaa:
Haasteita tuo se, että vammaisurheilijoilla on vähemmän kilpailuja kuin vammattomilla urheilijoilla. 
Etenkin integraatiolajeissa tätä voidaan kompensoida vammattomien kilpailutoimintaan osallistumisel-
la. Muuten kyse on kilpailujärjestelmien laadun kehittämisestä.

Tavoite: 
Lisätä kilpailumahdollisuuksia ja parantaa kilpailutapahtumien laatua suomalaisessa vammaisurhei-
lussa.

Toimenpiteet:
– Luodaan niihin lajeihin, joissa VAU toimii lajiliittona, toimiva kansallinen kilpailujärjestelmä.
– Kehitetään kansallista kilpailujärjestelmää kansainvälisten standardien mukaan, jotta hyppy kansain-
   väliselle tasolle ei ole niin suuri.
– Kohennetaan VAU:n alaisten lajien kilpailujen arvostusta ja brändiä.
– Tarjotaan mahdollisuuksia kansainvälisiin kilpailuihin myös kotimaassa, esim. Pajulahti Games.
– Tiivistetään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa kilpailujen järjestämisessä.

Arviointi:
– Seurataan VAU:n alaisten lajien kilpailujärjestelmien kehittymistä, esim. joukkueiden määrää
– Seurataan yksittäisten kilpailujen määrän kasvua.
– Seurataan kansainvälisten turnausten järjestämisestä saatavaa palautetta.

Katso video Pajulahti Games -tapahtumasta: https://www.youtube.com/watch?v=5VMKKEZd16Y



VALMENNUSJÄRJESTELMÄ

3.8 Kilpaileminen menestyäkseen
Taustaa:
Kansainvälistä menestystä tavoittelevia vammaisurheilijoita on Suomessa rajallinen määrä. Heidän 
menestystavoitteiden edistäminen edellyttää toimivia päivittäisharjoittelumahdollisuuksia sekä sään-
nöllisiä mahdollisuuksia kilpailla kansainvälisellä tasolla.

Tavoite: 
Mahdollistaa se, että yhä useamman vammaisurheilijan kilpailullinen taso ja kilpailurutiinit sillä tasolla, 
että kansainvälisen menestyksen saavuttaminen on realistista. 

Toimenpiteet:
– Kehitetään lajien polkua maajoukkuetoimintaan siten, että nousu kansainväliselle tasolle tapahtuu 
   realistisesti ja asteittain.
– Kehitetään yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa pienemmillä resursseilla toteutuvan kansain-
   välisen kilpailutoiminnan aikaansaamiseksi.
– Kohdennetaan resursseja VAU:n alaisten painopistelajien toiminnan kehittämiseen.
– Edistetään valmentajien ja muiden lajitoimijoiden kouluttautumista ja akatemiaympäristöön 
   integroitumista.

Arviointi:
– Seurataan VAU:n alaisten lajien maajoukkuetoiminnan kehitysaskeleita.
– Seurataan kansainvälisten kilpailumahdollisuuksien määrän kehitystä.
– Seurataan VAU:n alaisille lajeille kohdennettujen resurssien kehitystä.
– Seurataan valmentajien ja muiden toimijoiden verkostoitumista.

Kuva: Maalipallomaajoukkueen Jarno Peltovako ja KIHU:n Mikko Häyrinen.
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3.8 Kansainvälisellä huipulla kilpaileminen
Taustaa:
Kansainvälinen menestys on pieni, mutta näkyvä osa vammaisurheilun kokonaisuutta. Kilpa- ja huip-
pu-urheilun näkökulmasta se on oleellisin mittari toiminnan onnistumisen arvioimiseen.

Tavoite: 
Yltää kaikissa lajeissa, joissa VAU toimii lajiliittona, Euroopan tasolla kolmen parhaan maan joukkoon 
kansainvälisellä menestyksellä mitattuna.

Toimenpiteet:
– Kohdennetaan riittävästi lisäresursseja VAU:n omiin painopistelajeihin aiemmin laaditun kriteeristön 
   ohjeistamana.
– Kehitetään kilpailutoimintaa siten, että menestystä havittelevat urheilijat saavat entistä enemmän 
   kovatasoisia kansainvälisiä kilpailumahdollisuuksia.
– Luodaan lajeihin toimintaedellytykset kansainvälisen huipun saavuttamiseen niin valmennuksen, 
   muun päivittäistoiminnan, kilpailujärjestelmien kuin luokittelunkin osalta.

Arviointi: 
– Seurataan kansainvälistä arvokilpailumenestystä.
– Seurataan kansainvälisellä huipulla kilpailevien urheilijoiden määrän kehitystä.

Kuva: Miesten maalipallojoukkue on 2010-luvun menestyneimpiä suomalaisjoukkueita.


