
 

Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuuhenkilöt Viestintä Urheilijoiden osallisuus
Sporttiklubi Uusia Sporttiklubin ulkoasu ja kehittää 

markkinointia. Tavoitteena saada täyteen 
800 Sporttiklubi-uutiskirjeen tilaajaa.

Sporttiklubi-kirje julkaistaan 4 x vuodessa. Luodaan 
markkinointisuunnitelma ja uusi ilme yhdessä 
viestinnän kanssa. 

Jäsenmäärän kasvu. Uutiskirjeiden lähetys. 
Uudistunut ulkoasu. 

Kaisa,  Henry, Reeta, 
Timo, Teemu ja Leena & 
Lauri

Ilmeen uusiminen, 
markkinointi

Viestii eteenpäin omissa 
kanavissaan.

Valtti Saada Valtti-ohjelmaan 250 hakijaa, joista 
50% löytää harrastuksen. Löytää rahoitus 
toiminnan jatkamiseen.  Sitouttaa Valtti-
paikkakuntien yhteistyökumppaneita 
ottamaan Valtti-koordinaattorin työt osaksi 
omaa toimenkuvaansa. Kehittää 
oppilaitosyhteistyötä ja lisätä 
yhteistyöoppilaitoksien määrää resussit 
huomioiden. Luodaan Valtille ilme yhdessä 
Sporttiklubin ilmeen kanssa ja tehdään logo.

Yhdessä markkinoinnin kanssa hankitaan 
kumppanuuksia Valtti-ohjelmalle. Valtti-ohjelmaa 
markkinoidaan eri kanavissa (vammaispalvelut, 
kuntoutusohjaajat, sosiaaliohjaajat), jotta saadaan 
paljon hakijoita. Jaetaan hyviä onnistuneita 
käytäntöjä Valtti-koordinaattorin työstä esimerkiksi 
videon muodossa. Kuntien liikunnanohjaajat saavat 
itselle hyvän työkalun ilman lisätöitä. Levitetään 
Valtti-videoita, jotka tekstitetään englanniksi ja 
jaetaan kansainvälisesti SEDY2-hankkeen kautta.

Hakijoiden määrä, harrastuksen löytymisprosentti, 
yhteistyöoppilaitosten määrä, 
Yhteistyöpaikkakuntien, joissa kunnat koodinoivat 
ohjelmaa, määrä. Uusien tukijoiden määrä.

Kaisa, Henry, Teemu, 
Timo, Lauri, Leena

Ilmeen luonti, ohjelmasta 
tiedottaminen

Supervalttien 
hyödyntäminen.

Avoimet ovet -hanke Pilottiseurojen avulla lisätä seuratoiminnan 
avoimuutta ja yhdenvertaisuutta, lisätä 
Löydä oma seura -palveluun seurojen 
määrää 600:aan vuoden 2021 aikana sekä 
päivittää Löydä oma seura -palvelun 
hakuominaisuuksia, saada kaikki Suomen 
liikunnan aluejärjestöt mukaan Avoimet 
Ovet -hankkeeseen, saada hankkeeseen 
mukaan iso yksilölajin lajiliitto.

Jakaa seuratoimijoiden hyviä toimintamalleja 
viestinnän ja tiedottamisen avulla, varmistamalla, 
että kaikki hankkeessa mukana olevat pilottiseurat 
ovat Löydä oma seura -palvelussa, tehostetaan 
Löydä oma seura -palvelun markkinointia,  
päivitetään hakupalveluohjelman ominaisuuksia, 
Jakaa hyviä kokemuksia aluejärjestöille jotka eivät 
vielä ole mukana, varmistaa iso yksilölajin lajiliitto 
mukaan hankkeeseen. Aloitetaan seurakäsikirjan 
työstö ja tuotetaan aineistoa myös englanniksi jota 
jaetaan SEDY2-hankkeen kauttaa eteenpäin. 

Mukana olevien pilottiseurojen määrä, saatavilla 
olevan tiedon määrän lisääminen (verkkosivut, 
sosiaalinen media, viestintä), Löydä oma seura -
palvelun toimijoiden määrä ja hankkeessa mukana 
olevien toimijoiden määrä.

Nina, Lauri, Aija, Viestiä hankkeesta ja 
hyvistä 
seuraesimerkeistä, 
seurakäsikirjan työstö

Urheilijavieraat 
pilottiseurojen 
tapaamisissa kertomassa 
oman urheilijan 
polkutarinan. 
Suunnitellaan, miten 
jäsenkenttä/vammaiset 
henkilöt saadaan 
osallistettua 
suunnittelemaan, 
toteuttamaan ja 
viestimään toiminnasta.

Tapahtumat Järjestää monipuolisesti erilaisia kokeilu- ja 
matalan kynnyksen kisatapahtumia eri 
puolilla Suomea.

Liikuntamaa, Valtti -kick offit, paralympiapäivät, 
Lumitapahtumat, Junior Games, School Action Day, 
Parasarjat koulujenvälisissä kilpailuissa, Special 
Olympics -perheleiri, Paralympiakomitean 
vastuulajien omat kokeilutapahtumat ja -leirit

Tapahtumien määrä, osallistujamäärät tapahtumissa 
sekä tapahtumissa kerätty palaute

Piia, Henry, Kaisa, Leena, 
Lauri, Katja, Jarno, Timo 
P, Petri Räb, Tuomas

Viestiä tapahtumista Kokeilutapahtumissa 
mukana urheilijat, 
iloliikuttajat, Nuoret 
Toimijat

Para School Day Järjestää 10 Para School Day -viikkoa, 
jalostaa Etä-PSD -konseptia, pilotoida 
varhaiskasvatukseen suunnattu Para Play 
Day

Para School Dayn markkinointi, Etä-PSD:n 
kehittäminen syksyn 2020 palautteiden pohjalta, 
Para Play Day -tuotteen rakentaminen hyväksi 
yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa. 

Toteutuneiden Para School Day -viikkojen määrä ja 
totetutuneista tapahatumista kerätty palaute, Etä-
PSD:n uusien kuntien osallistuminen, Para Play Dayn 
pilottien toteutuminen

Reeta, Thomas Viestiä toteutuvista PSD-
tapahtumista sekä 
mahdollisuudesta hakea 
niitä

Urheilijavieraat mukana 
päivissä. Suunnitellaan, 
miten urheilijoiden 
osallisuutta 
suunnittelussa, 
toteutuksessa ja 
viestinnässä voidaan 
entisestään vahvistaa.

Suomen Paralympiakomitean toimintasuunnitelma 2021
Tietoisuus ja kokeilu

Verkostot:  oppilaitosyhteistyöt, urheiluseurat, kuntien liikuntatoimet, liikunnan aluejärjestöt, vammaisjärjestöt, sosiaalitoimi/vammaispalvelut, kuntoutusverkosto, lajiliitot, kansainvälinen SEDY2-hankeverkosto, paikallisyhdistykset, yksityiset 
liikuntapalvelujen tuottajat, rinnekeskukset, Sokeain Lasten Tuki, Eloperheet, Malike 



 

Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuuhenkilöt Viestintä Jäsenistön/liikkujien 
osallisuus

Luontoliikunta Luontohankkeiden (2018-2020) tulokset 
siirtyvät käytäntöön. Toiminta jatkuu uusien 
kumppanuuksien avulla. 
Toimintarajoitteisten henkilöiden luonnossa 
liikkumisen mahdollisuudet paranevat.

Toimitaan yhteistyössä Metsähallituksen, 
Invalidiliiton esteettömyyskeskuksen, kuntien sekä 
vammaisjärjestöjen ja -liittojen kanssa. Etsitään 
uusia rahoitus- ja yhteistyötahoja toiminnan 
jatkamiseksi ja vammaisten henkilöiden luonnossa 
liikkumisen ja retkeilyn mahdollisuuksien 
parantamiseksi. Konsultoidaan avaintahoja 
esteettömyyteen ja palvelujen järjestämiseen 
liittyvissä erityiskysymyksissä.  

Konsultointien määrä ja tapahtumien määrä. 
Toteutuneet hankkeet ja yhteistyökumppanuudet. 
Luontoliikunnan näkyvyys.

Petri Rissanen, Jukka P, 
Aija S + viestintä

Viestinnän kanssa 
suunnittelu ja toteutus. 
Muiden retkeily- ja 
luontoliikuntakanavien 
(mm. Retkipaikka, 
Luontoon.fi jne) 
hyödyntäminen

Suunnitellaan, miten 
jäsenkenttä/vammaiset 
henkilöt saadaan 
osallistettua 
suunnittelemaan, 
toteuttamaan ja 
viestimään toiminnasta.

Hyvät muuvit -hanke Tuodaan lisää liikettä 
mielenterveyskuntoutujien ja 
vaikeavammaisten aikuisten arkeen. 
Tuetaan ja lisätään työntekijöiden 
liikunnallista ja liikuntaneuvonnan 
osaamista sekä työyhteisöjen 
verkostoitumista alueellisten toimijoiden 
kanssa.

Palvelumuotoilun keinoin kehitetään aktiivisuutta ja 
liikkumista tukevia ja lisääviä toimintatapoja. 
Jatketaan asumispalvelujen ja toimintayksiköiden 
henkilökunnan kouluttamista. Toteutetaan 
aktiivisuutta ja liikkumista lisääviä pilotteja 
vuosisuunnitelman mukaisesti. Jatketaan 
hankkeessa laaja-alaista yhteistyötä 
hankekumppaneiden kanssa, jotta saavutetaan 
jatkuvuutta arkiliikuntaan. Aikuis-Valttin pilotointi 
yhdessä Valtti-toiminnan kanssa.

Osallistujien määrä. Kyselyt ja niihin vastanneiden 
määrä. Toiminnan hyödyn subjektiivinen 
mittaaminen. Julkaisujen ja opinnäytetöiden määrä. 
Asiakaspersoona-työkalu. Hankkeessa kehitettyjen 
toimintamallien määrä.

Katariina J. + Tiina S. ja 
Aija S.

Hankkeessa hyviksi 
havaituista 
toimintatavoista 
viestiminen. Hankkeen 
sisäinen viestintä 
monipuolisesti. 
Viestinnällinen yhteistyö 
hankekumppaneiden 
kanssa.

Vammaisten/tukea 
tarvitsevien henkilöiden 
osallisuus muodostaa 
koko toiminnan perustan - 
kohderyhmät ovat alusta 
alkaen mukana 
suunnittelemassa ja 
toteuttamassa toimintaa.

Jäsentoiminta Tuetaan perinteisiä jäsenyhdistyksiä 
kehittämään innostavaa liikuntatoimintaa 
omille henkilöjäsenilleen. Kannustetaan 
urheiluseurajäseniä hyödyntämään Avoimet 
ovet -hankkeen infopankkia. Uusien, entistä 
toimivampien verkostojen muodostaminen 
vammaisjärjestöjen kanssa. Auditoida yksi 
uusi Paralympiakomitean alaisen lajin 
jäsenseura/lajijaosto Tähtiseuraksi.   

Kannustetaan jäsenyhdistyksiä ja seuroja 
osallistumaan KEHU-kehittämisohjelmaan sekä 
Olympiakomitean ja lajiliiton yhteiseen 
tähtiseuraohjelmaan, Kuntokuu-
harrasteliikuntakampanja, jäsenkoulutukset (esim. 
Liikuntavastaava- ja Iloliikuttaja-koulutukset) ja 
jäsenviestintä. Tiivistetään ja lisätään yhteistyötä 
muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Tuodaan 
jäsentoimijoiden monimuotoisuutta esiin vlogi-
tarinoin. 

Osallistujien määrä tapahtumissa ja koulutuksissa. 
Uutiskirjeiden tilaajamäärät. Tapahtuminen ja 
koulutusten määrä. Jäsenpalaute. Toteutuneet KEHU-
ohjelmat ja Tähtiseurojen auditointitilaisuudet. 

Tiina S., Sari M. ja Nina P. Uutiskirjeet. Mainokset 
tapahtumista ja 
koulutuksista. Kuntokuu-
sivut. Vlogi-videot.

Jäsenkentän 
monimuotoisuus esiin 
toimijoiden kautta 
vlogeissa.

Harrasteliikunta

Verkostot: Jäsenistö (yhdistykset, seurat ja liitot), muut vammaisjärjestöt ja soveltavan liikunnan järjestäjät, urheiluseurat, OK:n Liikkujan polku -verkosto, Olympiakomitean seurakehittäjäverkosto ja tähtiseuraverkosto, kunnat ja niiden liikuntatoimet, 
tapahtumajärjestäjät, Santasport, sosiaalitoimi/vammaispalvelut, kuntoutuspalvelut, oppilasyhteistyö eri oppilaitosten kanssa, Metsähallitus KVT/Malike, SEDY2-hankkeen kansainvälinen verkosto, Hyvät muuvit: Aspa-säätiö ja Aspa Palvelut Oy, 

Mielenterveyden Keskusliitto, alueelliset hankekumppanit Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla, Kukunor



 

Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuuhenkilöt Viestintä Urheilijoiden osallisuus
Luokittelu
Kansallisen 
paralympiakomitean 
vastuut

Urheilijoiden lähettäminen kansainväliseen 
luokitteluun hoidetaan koordinoidusti 
yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.  
Kansallinen luokittelu on yhtenäistä ja 
kansainvälisten sääntöjen mukaista.

Kansainväliseen luokitteluun valmistautuvan 
urheilijan toimintamallien jalkauttaminen.                                         
Tilastointi-/seurantamallin rakentaminen. 
Luokittelutoiminnan auditointimallin kehittäminen ja 
pilotointi.

Seurantamallin kautta tilastoidut kansainvälisen 
luokan saaneet urheilijat ja urheilijoiden luokkien 
mahdolliset muutokset. Luokittelun auditointiin 
kirjatut kriteerit kansalliselle luokittelutoiminnalle.

Kati, Katja

 

Urheilijavaliokunnan jäsen 
luokittelun 
ohjausryhmässä

Luokittelun 
asiantuntijuus

Paraurheilun integraatiolajit kehittävät 
rooliaan luokittelun kansallisten lajiliittojen 
vastuissa. Luokittelu on osa lajiliittojen 
toimintasuunnitelmaa. Luokittelu 
tunnistetaan osana huippu-urheilun 
asiantuntijaverkostoja.

Luokitteluhankkeen toisen vaiheen lajit mukaan 
hankkeeseen. Luokittelu on huomioitu lajiliittojen 
toimintasuunnitelmissa. Luokitteluverkoston 
koordinointi.

Hankkeessa mukana olevien lajien määrä. 
Luokitteluhankkeen raportti lajeissa toteutuneista 
lajiliittovastuutehtävistä

Kati, Katja Luokitteluhankkeesta ja 
yleisemmin luokitteluun 
liittyvistä asioista 
viestiminen. Luokittelun 
kansantajuistaminen.

Suunnitellaan, miten 
jäsenkenttä/vammaiset 
henkilöt saadaan 
osallistettua 
suunnittelemaan, 
toteuttamaan ja 
viestimään toiminnasta.

Lajitoiminta
Lajiliittovastuulajit Ymmärrämme lajien kansainvälisen 

vaatimustason ja asetamme lajikohtaiset, 
perustellut tavoitteet toimenpiteineen.

Laaditaan lajikohtaiset tavoitteelliset 
kehityssuunnitelmat valmennusjärjestelmäpohjaa 
hyödyntäen. Asetetaan tavoitteet valittujen huippu-
urheilijoiden ammattilaisuuden lisäämiseksi.

Kilpaurheilun resurssien kohdentuminen lajeille on 
määritelty valittujen painotusten mukaisesti. 
Urheilijakysely 2020:n tulokset

Petri, Tuomas, Elina Huolehditaan, että 
lajiliittovastuulajit saavat 
ansaitsemansa 
mediahuomion ja 
näkyvyyden Paran omissa 
kanavissa.

Urheilijoiden osuus 
lajijaostoissa Lajien 
alumnitoiminnan 
pilotointi

Integraatiolajit Tuetaan lajien siirtymistä omiin lajiliittoihin 
ja toimitaan asiantuntijoina 
integraatioprosessien eri vaiheissa.

Viimeistellään käynnissä olevat lajisiirrot; cp-
jalkapallo, näkövammaisten ilma-aseammunta, SO 
rytminen voimistelu.

Lajiliittoihin integroitujen lajien lukumäärä sekä 
sovittujen integraatioprosessien tukitoimien 
aikataulutus

Petri, Katja, Elina
Tuetaan integraatiolajien 
viestijöitä paraurheiluun 
liittyvissä asioissa.

Kilpailut
Kansallinen 
kilpailutoiminta

Vammaisurheilun kilpailutoiminta on 
aktiivista. Lajiliitoilla on osaamista järjestää 
vammaisurheilun kilpailutapahtumia osana 
lajin muuta kilpailutoimintaa.

Lajiliittovastuu- ja integraatiolajien 
kilpailujärjestelmien mallintaminen. Kirjataan 
lajiliittovastuulajien kilpailumallit. Määritellään SM-
statuksen myöntämisperusteet.

Vammaisurheilussa käytössä olevat  
kilpailujärjestelmät ovat kootusti mallinnettu ja SM-
kilpailustatuksen kriteerit on laadittu

Timo, Petri, Nina Viestitään kansallisesta 
kilpailutoiminnasta 
omissa kanavissa ja 
medialle.

Suunnitellaan, miten 
jäsenkenttä/vammaiset 
henkilöt saadaan 
osallistettua 
suunnittelemaan, 
toteuttamaan ja 
viestimään toiminnasta.

Kansainvälinen 
kilpailutoiminta

Suomessa järjestetään tasokkaita 
kansainvälisiä kilpailuja valituissa 
vammaisurheilulajeissa.      

Tehdään lajeille yhteinen linjaus 2030 paraurheilun 
kansainvälisten arvokilpailujen hakemisen 
periaatteista. 

Yhteinen tavoitetila kansainvälisten kilpailujen 
toteuttamiseen lajiliittojen sekä Opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa. 

Timo, Petri Viestitään toteutuvista 
kv. Kilpailutapahtumista. Urheilijavaliokunnan jäsen 

on mukana työryhmässä.

Kilpaurheilu: TAITAVA TAVOITTEENASETTELU



 

Huippu-urheilu
Paralympiajoukkue Paraurheilun erityispiirteet osataan ottaa 

huomioon Tokio 2021 ja Peking 2022 -
joukkueiden kisavalmistautumisessa      
Paralympiajoukkueen urheilijat ovat 
arvostettuja esikuvia suomalaiselle 
urheilulle.

Järjestetään paralympiajoukkueen leiri yhteistyössä 
HUY:n kanssa. Toimitaan asiantuntijoina 
huippuvaiheessa olevien urheilija ja valmentaja 
tiimien tukena vammaisuuteen ja vammaisurheiluun 
liittyvissä erityiskysymyksissä.             

Paralympiajoukkueen palautekysely Tuomas, Timo Vastataan 
paralympiajoukkueiden 
viestinnästä.

Urheilijavaliokunnassa 
vaikuttaminen. Edustus 
Kansainvälisen 
paralympiakomitean IPC 
urheilijavaliokunnassa.

Lajiliittovastuulajien 
huippuvaihe

Kansainvälisen huipun tavoittelu on 
mahdollista myös vammaisurheilun 
erityislajeissa. Keskitetyt valmennusratkaisut 
luovat olosuhteet urheilijan hyvälle arjelle. 
Valmentajatiimien resurssit lisääntyvät.

Nostetaan esiin Paralympiakomitean roolia 
lajiliittona. Valmennustiimeihin valitut osaajat 
rakentavat huippu-urheilun vaatimusten mukaista 
toimintakulttuuria. Harjoittelun olosuhteet tukevat 
menestyvää valmentautumista.

Kansainvälinen menestys Huipulle tähtäävien lajien 
osaamis-, henkilö-, ja talousresurssit

Tuomas, Petri Nostetaan esille 
lajiliittovastuulajien 
kehittyviä 
harjoitteluolosuhteita ja 
valmentautumista.

Suunnitellaan, miten 
urheilijat saadaan 
osallistettua 
suunnittelemaan ja 
viestimään toiminnasta.

Paraurheilun 
asiantuntijuus

Ymmärrys lajien kansainvälisestä 
vaatimustasosta ja lajin huippuosaaminen 
jalkautuu jatkuvan dialogin kautta 
urheilijanpolun toimijoille.

Luodaan vammaisurheilun erityisosaamisen 
asiantuntijaverkosto. Jatkuva vuoropuhelu tukee  
vertaistoimijoiden yhteistyötä sekä 
integraatioprosessien kehittymistä.  

Verkostossa toimivien vammaisurheilun 
asiantuntijoiden määrä

Tuomas, Katja

 

Suunnitellaan, miten 
urheilijoiden ääni saadaan 
kuuluviin ja heidän 
asiantuntemuksensa ja 
kokemuksensa tukemaan 
asiantuntijaverkoston 
työtä.

Rekrytointi
Uudet kilpaurheilijat Kilpaurheilijan polku koetaan innostavana 

tulevaisuuden tavoitteena.
Kartoitetaan uusia rekrytointimalleja Para Talent Day 
-tapahtuman kehittämiseksi. Rakennetaan PTD-
tapahtumaan eriytetty testiosuus Special Olympics -
urheilijoille. Lisätään Valtti-seurantakyselyyn osuus 
kilpaurheiluun suuntautumisesta.

Para Talent Day -tapahtumien osallistujamäärät ja 
Valtti-ohjelman seurantakyselyntulokset 
kilpaurheiluun suuntautuneiden osalta

Katja, Elina, Petri PTD-tapahtumasta 
viestiminen

Urheilijoiden näkyvä rooli 
PTD-tapahtumissa.

Seuratoiminta Seuroista löytyy osaamista toteuttaa  
Vammaisurheilijan polku lajin aloitustasosta 
aina huippu-urheiluun asti. 

Avoimet ovet-hankkeen pilottiseuroille tarjotaan 
koulutusta/sparrausta Vammaisurheilijan polku -
mallin rakentamiseen alueellisien pilottiseurojen 
tapaamisten yhteydessä. 

Mukana olevien pilottiseurojen Vammaisurheilijan 
polkujen kuvaaminen ja julkaiseminen Avoimet ovet -
nettisivustolla.

Nina, Lauri Onnistuneista 
Vammaisurheilijan polku -
malleista viestiminen.

Urheilijoiden 
osallistaminen oman 
seuran urheilijan polun 
rakentamiseen ja 
urheilioiden sitouttaminen 
oman lajin urheilijan 
polusta viestimiseen. 

Urheilijaksi kasvaminen Vahva paralympiaurheilijan identiteetti 
tukee urheilijaksi kasvamista. 
Motivoituneiden ja potentiaalisten 
urheilijoiden valmennusolosuhteet 
mahdollistaa urheilijan hyvän arjen 
toteutumisen. Oman potentiaalin tavoittelu 
on mahdollista kaikissa vammaryhmissä, 
luokissa ja ikätasoilla.

Nuorten paralympiaryhmä sekä Special Olympics- ja 
elinsiirtourheilijoiden lajileirit tukevat 
kokonaisvaltaista valmentautumista. Rakennetaan 
vammaisurheilun valmentajaverkosto. Pilotoidaan 
paraurheilun yläkoululeirimalli.

Nuorten paralympiaryhmään hakeneiden 
urheillijoiden ja ryhmästä lajien maajoukkueeseen 
nousseiden urheilijoiden määrä. Special Olympics -
urheilijoiden määrä  Vammaisurheilijoille 
kohdennettu yläkoululeiritys. 

Katja, Elina Nuorten 
paralympiaryhmästä, 
lajileireistä ja 
yläkoululeirityksestä 
tiedottaminen

Nuorten 
paralympiaryhmän 
joukkuekapteenit. SO 
Athlete Leader -toiminta. 

Verkostot: Kansainväliset kattojärjestöt ja lajiliitot, Olympiakomitea, SUEK, KIHU, urheiluakatemiat, urheiluopistot, luokittelijat, urheiluseurat



 

Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuuhenkilöt Viestintä Urheilijoiden/liikkujien 
osallisuus

Vaikuttaminen ja 
osallisuus

Vaikuttamisesta ja vammaisten henkilöiden 
osallisuudesta tulee läpileikkaavaa 
Paralympiakomitean toiminnassa. Osataan 
havaita vaikuttamisen paikat alueellisesti. 
Vaikutetaan kansainvälisesti. 

Tuotetaan kuntavaalimateriaali jäsenyhdistysten 
käyttöön,  #Wethe15-kampanja, vaikuttaminen 
vammaispalvelulain uudistamiseen, vammaisten 
henkilöiden osallisuutta ja rooleja vaikuttajina 
liikunnassa ja urheilussa tukeva hanke, osallisuuden 
näkökulman ja toimintamallien suunnittelu ja 
jalkauttaminen osaksi koko järjestön toimintaa. 
Laaditaan kansainvälisen vaikuttamisen suunnitelma 
ja rakennetaan tietä kansainvälisiin 
vaikuttajarooleihin. 

Kuntavaalimateriaali, #Wethe15-kampanjan 
mediaosumat, osallisuus/vaikuttamishankkeen 
toteutuminen ja osallistujamäärä. Suomalaisia on 
vaikuttajina kansainvälisissä tehtävissä. 

Riikka, Piia & Reeta Mediavaikuttaminen, 
Tokion näkyvyyden 
hyödyntäminen,#Wethe1
5-kampanjan materiaalin 
hyödyntäminen

Urheilijat mukaan 
#Wethe15-kampanjaan, 
samoin alueellisti 
kuntavaalimateriaaleihin, 
osallisuus/vaikuttamishan
kkeen tavoitteena 
osallisuuden lisääminen

Osaamisen kehittämisen 
tuki

Liikunnan ja urheilun piirissä on enemmän 
vammaisurheilun erityispiirteet hallitsevia 
ohjaajia, valmentajia ja toimijoita.

Kehitetään soveltavan liikunnan verkkokoulutusta 
edelleen ja tuotetaan myös Sherborne-
koulutuksesta webinaari-pohjainen toteutus ja 
videoita. Tarjotaan eri teemaisia webinaareja 
tukemaan erityisesti urheilijan polun alkupään 
toimenpiteitä liitoissa ja seuroissa. Järjestetään koko 
Paralympiakomitean kouluttajille (työpajat, SOLIA, 
Tie Tähtiin) yhteinen kouluttajakoulutus ja 
suunnitellaan kouluttajaringin ylläpidon jatko. 
Tuetaan osaamisen kehittämistä Ahos-tukimuodoin 
ja lisätään tietoisuutta erityisesti kehittämistuen 
mahdollisuuksista.

Suunnitelma verkkokoulutuksen sijoittumisesta 
Paralympiakomitean perustyöhön, 
verkkokoulutukseen osallistujien määrä, Sherborne-
webinaarikoulutuksen toteutuminen ja 
osallistujamäärät, Sherborne-videoiden 
toteutuminen, webinaarien osallistujamäärät, 
kouluttajakoulutuksen toteutuminen, 
osallistujamäärät ja palaute, myönnettyjen Ahos-
kehittämistukien määrä.

Piia Webinaarit, Avoimet ovet 
-kumppanien 
osallistuminen

Hyödynnetään erityisesti 
itse vammaisia 
kokemusasiantuntijoita 
kouluttajina. 

Välineet Paralympiakomitean alainen Soveltavan 
liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA palvelee 
joustavasti ja koko maan laajuisesti kaikkia 
soveltavan liikunnan välineitä tarvitsevia 
henkilöitä.  

Tapahtumissa mukana olo, välineiden hankkiminen, 
välineiden rahtijärjestelmän luominen ja 
kuljetussopimusten tekeminen, QR-koodien 
käyttöönotto, SOLIA:n vuosittainen palautekysely, 
vertaisohjaajien rekrytointi ja koulutus, 
oppilayhteistyön syventäminen, SOLIA 20-vuotta 
teemavuoden hyödyntäminen.

Uusien välineiden hankintamäärä, välineiden 
rahtimäärät, palautekyselyn tulokset, uusien 
vertaisohjaajien määrä, välineiden käyttöön 10 uutta 
käyttöohjevideota

Jukka + viestintä SOLIA 20 vuotta -
teemavuoden viestintä

Välineiden 
kokemusasiantuntijoiden 
hyödyntäminen

Erityisliikunnanohjaajave
rkosto

Kuntien erityisliikunnanohjaajat ovat 
osaavia ja arvostettuja soveltavan liikunnan 
ammattilaisia. Verkosto on merkittävä 
soveltavan liikunnan ylläpitäjä ja 
tiedotuskanava.

Ylläpidetään vuodesta 2016 toiminutta kuntien 
erityisliikunnan ohjaajien verkostoa, julkaistaan 
verkostokirjettä ja toteutetaan 
erityisliikunanohjaajien seminaari. LTS:n 
kumppanuushankkeen kanssa tehdään tiivistä 
yhteistyötä.

Verkoston jäsenmäärä, infokirjeen tilaajamäärä ja 
palaute, koulutustapahtumien osallistujamäärät ja 
palaute.

Tiina S. Tuki infokirjeen 
laatimisessa

Olosuhteet ja 
esteettömyys

Paralympiakomitean 
esteettömyysosaamista ja asiantuntemusta 
sisä- ja ulkoliikuntatilojen suunnittelussa ja 
korjausrakentamisessa hyödynnetään 
laajasti koko maassa. 

Esteettömyysosaamisen markkinointi ja tiedotus, 
uusien isojen yhteistyötahojen hakeminen nykyisten 
Palloliiton ja Helsingin kaupungin palvelukartan 
lisäksi, tilojen esteettömyyskartoitukset, 
liikuntatilojen esteettömyyskartoittajien 
täydennyskoulutus, koulutukset, webinaarit ja 
konsultointi, huomioiden valmennuskeskukset ja 
akatemiaverkostot

Kartoitusten ja selvitysten määrä, webinaarien 
osallistujamäärä

Jukka + muut 
esteettömyysosaajat

Esteettömyysosaamisen 
esiin nostaminen

Tukitoimet



 

Markkinointi ja 
yritysyhteistyö

Rohkeiden markkinointikampanjoiden 
toteuttaminen ja paralympiavuoden 
hyödyntäminen yhteiskunnallisten, media- 
ja yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. 
Paralympiakomitea on tunnettu, haluttu ja 
vastuullinen yhteistyökumppani.

Toteutetaan #Wethe15-kampanja. Omat ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut 
kampanjat. Toteutetaan yritysyhteistyöverkoston 
tapahtumat neljästi vuodessa (Urheilugaala, 
Paralympiapäivä, Yritys osana Paraperhettä, kv. 
vammaisten päivän tapahtuma 3.12.)

Toteutettujen kampanjoiden määrä. Toteutuneiden 
yhteistyökumppanitapahtumien määrä ja 
osallistujamäärä. Mediaseurannan osumamäärät.

Teemu ja Timo M. Yrityisyhteistyö- ja 
kumppanuusviestintä

Osallistetaan eri 
vammaryhmien 
urheilijoita mukaan 
tapahtumiin ja pyritään 
tuomaan esille urheilijoita 
kampanjoissa.

Vapaaehtoisohjelma Paralympiakomitealla on toimiva 
vapaaehtoisohjelma. 

Päivitetään vapaaehtoisohjelma ja käynnistetään sen 
markkinointi. Sen yhteydessä tehdään näkyväksi 
polkuja erilaisiin vapaaehtoistoimijarooleihin (esim. 
toimitsija, tuomari, valmentaja). Selvitetään 
vapaaehtoisen polkua suoraan seuroihin Löydä oma 
seura -palvelun ja Avoimet ovet -hankkeen kautta.

Ohjelmaan ilmoittautuneet. Vuotuinen 
palautekysely. Tapahtumissa mukana olleiden 
määrä.

Tiina S., Nina P. Vapaaehtoistyön esiin 
nostaminen

Vapaaehtoisina voivat 
toimia myös eri 
vammaryhmien edustajat 
sekä koulutetut 
vertaisohjajat ja Nuoret 
Toimijat.

Talous ja varainhankinta Syvennetään yhteistyötä nykyisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa ja solmitaan 
uusia arvopohjaisia 
yhteistyökumppanuuksia. Kasvatetaan 
varainhankintaa edellisvuodesta. 

Säännölliset tapaamiset nykyisten ja uusien 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Special Olympics -
klubin jalkauttaminen. Taloushallinnon prosessit 
ovat läpinäkyvät. 

Yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys. 
Yhteistyökumppaneiden määrä. 
Yhteistyökumppanitapaamisten määrä. Järjestömme 
talous on tasapainossa.

Timo M., Teemu, Anu, 
Riikka

Yrityisyhteistyö- ja 
kumppanuusviestintä

Osallistetaan eri 
vammaryhmien 
urheilijoita mukaan 
tapahtumiin ja pyritään 
tuomaan esille urheilijoita 
kampanjoissa.

Viestinnän kehittäminen Paran verkkosivut ovat houkuttelevat ja 
tieto löydetään. Paraurheilun tietoisuus 
lisääntyy. Paralympiakomitean kuva-arkistot 
palvelevat paremmin sekä omaa viestintää 
että sidosryhmiä. Historiallisten kuvien 
tiedot saadaan talteen. 

Kehitetään verkkosivujen rakennetta siten, että tieto 
on helpommin löydettävissä. Perustetaan erityisesti 
paraurheilun tietoisuuden lisäämiseen keskittyvä 
työryhmä. Järjestetään kuva-arkistot 
asianmukaisesti: sekä historialliset kuvat että 
viestintää monipuolisesti palvelevat kuvat.

Verkkosivujen uudistuksen toteutuminen. 
Viestintätyöryhmän perustaminen ja toimenpiteet. 
Kuva-arkistojen järjestämisen toteutuminen.

Leena K., Lauri J., Aija S.

Liikuntakulttuurin 
integraation prosessit

Lajiliitot vastaavat enenevässä määrin 
omien lajiensa vammaisurheilulajeista ja 
urheilijoista, osaavat toteuttaa esteettömiä 
tapahtumia ja viestiä saavutettavasti. 
Liikuntakulttuurin toimijat ymmärrtävät mitä 
kaksoistrategia (vrt CRPD) heidän 
kohdallaan tarkoittaa. 

Laaditaan integraatiotyötä jäsentävä suunnitelma. 
Autetaan liikuntajärjestöjä vammaisurheilun 
erityiskysymyksissä (mm. esteettömyys, välineet, 
luokittelu), sparrataan yhdenvertaisuus- ja 
vastuullisuustyössä, markkinoidaan 
verkkokoulutusta ja hyödynnetään Avoimet ovet -
hankkeen verkostoja ja materiaaleja.

Toimivat kumppanuudet, konsultoinnin ja kontaktien 
määrä, Löydä oma seura -palveluun rekisteröityneet

Katja, Aija Lajiliittojen viestinnän 
tukeminen.

Suunnitellaan, miten 
urheilijoiden osallisuutta 
suunnittelussa, 
toteutuksessa ja 
viestinnässä voidaan 
entisestään vahvistaa.

Hyvä hallinto + 
työhyvinvointi

Paralympiakomitean toiminta perustuu 
tiedolla johtamiseen. Paralympiakomitea 
toimii vastuullisesti ja huolehtii hyvästä 
hallinnosta. 

Kootaan keskeiset tietopuutteet ja tutkimustarpeet. Järjestetään koulutusta oman toiminnan arviointiin 
liittyen.

Aija, Katja, Riikka

Verkostot: Erityisliikunnanohjaajat, kuntien liikuntatoimet, LTS, OKM, Valtion Liikuntaneuvosto, SoveLi, Ikäinstituutti, Kuntaliitto, Urheiluopistot, Ahos-säätiö, Invalidiliiton esteettömyyskeskus, yrityskumppanit, kuntaverkostot, yhteistyöoppilaitokset, 
aluejärjestöt, SOLIA:n toimintayksiköt, Välineet.fi-yhteistyötahot, Tukilinja, Vammaisliikunnan tuki, IPC, EPC, SOI, SOEE sekä muut kv. järjestöt


