
Huippu-urheilu

SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA

TOIMINTASUUNNITELMA 

Uudistetaan Sporttiklubin ulkoasu, uutiskirje ja jäsen-
edut sekä kehitetään sen markkinointia.

Sopeutetaan Valtti-ohjelma tilanteeseen, jossa minis-
teriön hanketukea ei enää tule.

Markkinoidaan Löydä oma seura -palvelua siten, että 
sieltä löytyvien toimijoiden määrä nousee yli 500:n.

Ollaan mukana järjestämässä Lumitapahtumia ja Valt-
ti-ohjelmaan liittyviä Kick off -tilaisuuksia. 

Kehitetään väyliä harrastamisen pariin ja lajien toi-
mintaa niiden lajien osalta, joissa Paralympiakomitea 
on lajiliitto.

Hiotaan väyliä kilpailemisen ja kilpaurheilun pariin mm. 
Junior Games -kisojen, Para Talent Dayn ja Nuorten 
paralympiaryhmän avulla.

Kehitetään Special Olympics -toiminnan ja elinsiir-
tourheilun osalta kansallista toimintaa uusien urheili-
joiden mukaan saamiseksi.

Suomesta lähtee vahvavireinen, hyvin valmistautunut 
ja paralympialaisten vaatimuksiin varautunut joukkue 
Tokion kesäparalympialaisiin. Paralympialaiset näky-
vät katukuvassa ja mediassa.

Järjestetään 10. kertaa kansainvälinen Pajulahti 
Games -kilpailutapahtuma tammikuussa ja sähköpyö-
rätuolisalibandyn EM-kilpailut kesäkuussa. Tapahtu-
mat toimivat moitteetta urheilijoiden, valmentajien ja 
muiden taustahenkilöiden näkökulmasta.

Järjestetään 1. Special Olympics National Games 
-kisat ja käynnistetään valmistautumisprosessi vuoden 
2021 Special Olympics -talvimaailmankisoihin.

Suomesta lähtee suuret joukkueet elinsiirron saanei-
den kaksiin EM-kilpailuihin kesällä.

Tuetaan lajikohtaista luokittelutoimintaa ja luodaan 
urheilijoille lisää luokittelumahdollisuuksia.

Vakiinnutetaan Urheilijavaliokunnalle selkeä ja riittä-
vän vaikutusvaltainen rooli järjestön toiminnassa.

Saatetaan menestyksellä päätökseen luontoliikunnan 
esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät Luon-
to kaikille ja Esteetön eräpolku -hankkeet.

Parannetaan myös hankkeiden ulkopuolella luonto-
liikunnan mahdollisuuksia laajalla yhteistyöllä mm. 
Metsähallituksen kanssa.

Hyvät muuvit -hankkeessa tuodaan lisää liikettä mie-
lenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten aikuisten 
asumispalveluiden ja toimintayksiköiden arkeen.

Harrasteliikunnan vuoden 2020 iso teema on pyöräily. 
Teeman tiimoilta osallistutaan mm. Pirkan Pyöräily 
-tapahtumaan.

Aktivoidaan jäsenyhdistysten liikuntatoimintaa mm. 
KEHU-kehittämisohjelman, Kuntokuu-harrastelii-
kuntakampanjan, Lisää liikettä -työryhmän ja jäsen-
koulutusten keinoin.

Sopeutetaan Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta 
SOLIA:n toiminta tilanteeseen, jossa välineiden rahti-
maksut ovat nousseet dramaattisesti.

Toimitaan liikuntapaikkojen olosuhdetyön asiantunti-
jana mm. toteuttamalla esteettömyyskartoituksia.

Jatkojalostetaan vuonna 2019 käyttöön otettua sovelta-
van liikunnan verkkokoulutusta.

Ylläpidetään erityisliikunnan ohjaajien verkostoa.

Tuetaan integraatiolajien lajiliittoja laadukkaan pa-
raurheilutoiminnan toteuttamisessa. Käynnistetään han-
ke, jolla tuetaan urheiluseuroja avaamaan ovet tukea 
tarvitseville harrastajille.

Laaditaan suunnitelma valmentajien ja ohjaajien työn 
tukemiseksi ja osaamisen lisäämiseksi.

Järjestetään noin 10 Para School Day -viikkoa. Laajen-
netaan yhteistyötä kuntaverkostossa ja muiden sidos-
ryhmien kanssa.

Hyödynnetään markkinoinnissa paralympiavuosi ja uu-
den järjestön kokonaisvaltainen bränditarina.

Urheilijan polku

Harrasteliikunta Tukitoimet


