
SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA

TOIMINTASUUNNITELMA 2021
TIETOISUUS, KOKEILU 
JA HARRASTAMINEN

KILPA- JA
HUIPPU-URHEILU

YHDENVERTAISUUS, OSAAMINEN JA TUKITOIMET

Uusitaan lasten ja nuorten Sporttiklubi-tiedotuskanavan 
ulkoasu ja kehitetään sen markkinointia. Tavoite: 800 sport-
tiklubilaisen raja rikki.

Valtti-ohjelmaan saadaan mukaan 250 lasta ja nuorta, 
joista vähintään puolet löytää itselleen ohjelman kautta 
harrastuksen.

Avoimet ovet -hankkeeseen saadaan sitoutettua laajasti 
aluejärjestöt, lajiliitot ja ennen kaikkea urheiluseurat ympäri 
Suomea. Tavoite: 600 seuraa Löydä oma seura -palvelussa.

Apuväline-messujen yhteydessä Tampereella järjestettävä 
Liikuntamaa on Suomen suurin vammaisurheilun ja -liikun-
nan kokeilu- ja tutustumistapahtuma. Lisäksi kokeilutapah-
tumia erityisesti Tokion paralympialaisten aikaan.

Järjestetään 10 Para School Day -viikkoa kouluilla ympäri 
Suomea ja pilotoidaan varhaiskasvatukseen suunnattu Para 
Play Day -konsepti.

Siirretään viime vuosien luontoliikuntahankkeiden (Luon-
to kaikille ja Esteetön eräpolku) tuloksia käytäntöön tavoit-
teena parantaa toimintarajoitteisten henkilöiden luonnossa 
liikkumisen mahdollisuuksia.

Hyvät muuvit -hankkeessa kehitetään palvelumuotoilun 
keinoin liikunnallisia toimintatapoja palveluasumisen ja tuki-
toiminnan piirissä olevien aikuisten arkeen.

Kannustetaan Paralympiakomitean jäsenyhdistyksiä ja 
-seuroja osallistumaan KEHU- tai Tähtiseura- kehittämisoh-
jelmaan, Kuntokuu-liikuntakampanjaan ja jäsenkoulutuksiin.

Urheilijoiden lähettäminen kansainväliseen luokitteluun 
hoidetaan koordinoidusti yhteistyössä asiantuntijoiden 
kanssa. Kansallinen luokittelu on yhtenäistä ja kansainvä-
listen sääntöjen mukaista.

Paralympiakomitean lajiliittovastuulajien* osalta asetetaan 
lajikohtaiset tavoitteelliset kehityssuunnitelmat lajien 
kansainvälinen vaatimustaso huomioiden.

Mallinnetaan sekä lajiliittovastuu- että integraatiolajien 
kansalliset kilpailujärjestelmät. Tehdään lajeille yhteinen 
linjaus paraurheilun kansainvälisten arvokilpailujen hake-
misen periaatteista.

Tuetaan viestinnän ja vaikuttamisen keinoin Tokion 2021 
paralympiaurheilijoiden arvostusta ja esikuvaroolia suo-
malaisessa urheilussa.

Luodaan vammaisurheilun erityisosaamisen asiantun-
tijaverkosto, joka edistää jatkuvaa vuoropuhelua ja auttaa 
jalkauttamaan ymmärrystä lajien kansainvälisestä vaatimus-
tasosta.

Kehitetään Para Talent Daysta vuosittainen iso paraurhei-
lun rekrytointitapahtuma. 

Nuorten paralympiaryhmä sekä Special Olympics -urhei-
lijoiden ja elinsiirtourheilijoiden lajileirit tukevat urheili-
joiden kokonaisvaltaista valmentautumista.

* = maalipallo, boccia, parajääkiekko, sokkopingis, pyörätuolirugby, 
sähköpyörätuolisalibandy, paravoimanosto, näkövammaisten ampu-
maurheilu

Kehitetään edelleen soveltavan liikunnan verkkokoulutus-
ta yhdessä Pajulahden kanssa sekä markkinoidaan koulu-
tusta urheilu- ja liikuntajärjestöille, oppilaitoksille, kunnille 
jne.

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA saa uu-
den välineiden rahtijärjestelmän ja kuljetussopimukset, jotta 
pystyy palvelemaan asiakkaitaan joustavasti ja koko maan 
laajuisesti.

Laaditaan integraatiotyötä jäsentävä suunnitelma ja tu-
etaan liikuntajärjestöjä, jotta ne pystyvät vastaamaan omien 
lajiensa vammaisurheilulajeista ja -urheilijoista sekä osaavat 
järjestää esteetöntä ja yhdenvertaista toimintaa.

Päivitetään Paralympiakomitean vapaaehtoisohjelma ja 
käynnistetään sen markkinointi. Sen yhteydessä tehdään 
näkyväksi polkuja erilaisiin vapaaehtoistoimijarooleihin.

Vaikuttamistyöstä - sekä kansallisesta että kansainvälisestä - 
ja vammaisten henkilöiden osallisuuden esiintuomisesta 
tulee läpileikkaava osa Paralympiakomitean toimintaa.

Viedään Paralympiakomitean vastuullisuusohjelman 
toimenpiteet käytäntöön. Käytetään vastuullisuusohjelman 
mittareita ja laaditaan väliraportti.

Osallistutaan IPC:n #WeThe15-kampanjaan omilla kohden-
netuilla toimenpiteillä. Vahvistetaan omaa varainhankintaa.


