
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Olympics -maailmankisojen 
urheilijavalintakriteerit 

 

1. Urheilija täyttää Special Olympics -urheilijan kriteerit (Special Olympics -

urheilusäännöt, artikla 2**): henkilöt, joilla on kehitysvamma, kognitiivinen viive tai 

kehitysvammalle läheinen kehitys- tai oppimishäiriö, voivat osallistua Special Olympics 

-maailmankisoihin. 

2. Urheilija harjoittelee lajia aktiivisesti ja sitoutuneesti, on motivoitunut kehittämään 

lajitaitojaan sekä on kilpaillut lajin kotimaisissa kilpailuissa (Special Olympics -

yleissäännöt, artikla 1*).  

3. Urheilija osaa toimia lajin kilpailutilanteissa valmentajan avustamana. 

4. Urheilija osallistuu aktiivisesti lajin leiritoimintaan. 

5. Urheilija pystyy toimimaan joukkueen jäsenenä sekä noudattamaan joukkueen 

sääntöjä.  

6. Urheilijalta edellytetään riittäviä elämänhallintataitoja henkilökohtaisen hygienian, 

ruokailun ja tunteiden säätelymekanismien hallinnan osalta.  Urheilija- sekä 

apuvalmentaja/avustajapaikkojen puitteissa voidaan valita urheilija, joka tarvitsee 

henkilökohtaista avustajaa päivittäisissä toiminnoissa. 

7. Urheilijan huoltaja/tukihenkilö tai henkilökohtainen valmentaja on sitoutunut 

tukemaan urheilijan harjoittelua ja kilpailemista. 

8. Urheilija sitoutuu valinnan jälkeen osallistumaan valmistautumisleireille sekä 

omavastuuosuuden maksamiseen.  

9. Valintaperusteissa painotetaan uusien urheilijoiden valintaa. Uudella urheilijalla 

tarkoitetaan urheilijaa, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta Special Olympics -

maailmankisoista kyseisen lajin urheilijana. 

10. Jos edellä mainitun valintaprosessin jälkeen jäljellä on täytettäviä kisapaikkoja, loput 

kisajoukkuepaikat arvotaan valintakriteerit täyttävistä urheilijoista. Joukkuelajeissa 

arvonnan sijaan tarkastellaan urheilijan sopivuutta suunniteltuun pelirooliin.  

11. Kohdat 2–10 koskevat myös Unified-urheilun partner-urheilijoiden valintaa. 

 

 

* Special Olympics -urheilusäännöt, artikla 1, kohta 13, sivu 18: Urheilijan edistyminen seuraavalle 

kilpailutasolle (sovelletaan maailmankisavalintaprosessiin) ja kohta 14, sivu 18: Unified-urheilu 

 

** Special Olympics -yleissäännöt, artikla 2, kohta 2.01 s. 20: Urheilijat, joilla on kehitysvamma, 

kognitiivinen viive tai kehitysvammalle läheinen kehitys- tai oppimishäiriö, voivat osallistua Special 

Olympics -toimintaan. Henkilöt, joiden toiminnallinen rajoite perustuu ainoastaan liikuntavammaan, 

käytös- tai tunne-elämän häiriöön tai määriteltyyn oppimishäiriöön, eivät kuulu Special Olympics -

kisojen piiriin ja eivät voi osallistua Special Olympics -joukkueissa kansainväliseen 

kilpailutoimintaan. 

 

https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Essentials-Sports-Rules-Article-1-2021.pdf?_ga=2.124746762.1810391194.1611571197-948304503.1611571197
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Essentials-Sports-Rules-Article-1-2021.pdf?_ga=2.124746762.1810391194.1611571197-948304503.1611571197
https://media.specialolympics.org/resources/leading-a-program/general-rules/Special-Olympics-General-Rules-Amended-2015-8-17.pdf?_ga=2.160778868.858904619.1606306309-1042076297.1583307768
https://media.specialolympics.org/resources/leading-a-program/general-rules/Special-Olympics-General-Rules-Amended-2015-8-17.pdf?_ga=2.160778868.858904619.1606306309-1042076297.1583307768
https://media.specialolympics.org/resources/leading-a-program/general-rules/Special-Olympics-General-Rules-Amended-2015-8-17.pdf?_ga=2.160778868.858904619.1606306309-1042076297.1583307768
https://media.specialolympics.org/resources/leading-a-program/general-rules/Special-Olympics-General-Rules-Amended-2015-8-17.pdf?_ga=2.160778868.858904619.1606306309-1042076297.1583307768
https://media.specialolympics.org/resources/leading-a-program/general-rules/Special-Olympics-General-Rules-Amended-2015-8-17.pdf?_ga=2.160778868.858904619.1606306309-1042076297.1583307768
https://media.specialolympics.org/resources/leading-a-program/general-rules/Special-Olympics-General-Rules-Amended-2015-8-17.pdf?_ga=2.160778868.858904619.1606306309-1042076297.1583307768


 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Olympics -maailmankisojen  
valintaprosessi 

 
 

• Kansainvälinen Special Olympics -järjestö myöntää Suomelle kiintiön 
maailmankisoihin.  

 
• Special Olympics Finland täyttää kiintiön mukaiset paikat, jos kriteerit täyttäviä 

urheilijoita löytyy.  
 

• SO Finland -lajin päävalmentaja esittää urheilijoita kisajoukkueeseen.  
 

• Valintaprosessissa käydään keskustelua lajiliittojen kanssa. 
 

• Suomen Paralympiakomitean hallitus vahvistaa kisajoukkueen. 
 

• Suomen Paralympiakomitea pidättää oikeudet muutoksiin. 
 


