
-ohjelman käsikirja urheiluseuroille ja  
yhdistyksille – Näin otamme mukaan  
erilaisia liikkujia. 

Valtti
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n Valtti-ohjelman myötä 
urheiluseurojen ryhmiin on tullut tutustumaan vammaisia ja eri-
tyistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Valtti on tukihenkilö, joka 
saattelee lapsen tai nuoren liikuntaharrastuksen pariin. Valtteina 
toimivat pääasiassa eri oppilaitosten opiskelijat.

Jo heti ensimmäisen vuoden pilottivaiheessa 2016 luvut har-
rastamisen löytymisestä Valtti-ohjelman avulla olivat huikeita. 
Pilottivuonna 54% mukana olleista ilmoitti, että löysi ohjelman 
avulla harrastuksen. Nämä ovat hienoja lukuja ja kertovat urhei-
luseuroillekin, että toimintaa on hyvä olla myös erityisliikkujille.  

Harrastukseen mukaan pääseminen nostaa lapsen itsetuntoa, 
antaa eväitä elämään ja ehkäisee syrjäytymistä. Urheiluseura voi 
olla mukana tarjoamassa inklusiivista toimintaa kahdella tavalla. 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa yksittäinen erityisliikkuja voi tulla 
mukaan tavalliseen ryhmään muiden joukkoon. Toisessa vaihto-
ehdossa urheiluseura perustaa oman erityisryhmän tai matalan 
kynnyksen ryhmän erityistä tukea tarvitseville. 

Oman erillisen ryhmän perustaminen on toisinaan hyvä vaihto-
ehto. Erityisryhmään voi olla matalampi kynnys tulla mukaan kuin 
tavalliseen ryhmään. Ryhmää perustaessa on hyvä miettiä, kenelle 
ryhmä on tarkoitettu, montako osallistujaa otetaan mukaan, onko 
ryhmään tulevilla henkilöillä oma henkilökohtainen avustaja vai toi-
miiko ryhmä pelkästään vetäjän ja apuohjaajan voimin. 

Keskustellessani urheiluseuratoimijoiden kanssa törmään 
usein seuraaviin kysymyksiin: Entä jos me teemme jotain väärin 
tai jotain sattuu? Tarvitaanko jotain erityisiä välineitä? Miten ta-
voitamme ryhmään tulijat? Asiaa kannattaa tarkastella siitä näkö-
kulmasta, että urheiluseuroissa on paras lajiasiantuntemus. Jos 
lapsi on muita kömpelömpi tai oppii hitaammin ja haluaa oppia 
uimaan, niin uinnin harjoittelu kannattaa tehdä uimaseurassa, 
jossa on paras osaaminen juuri tässä lajissa. Urheiluseuran oh-
jaaja osaa, kun uskaltaa kysyä ja alkaa toimia. 

Kaikille mahdollisuus tulla mukaan 

seuratoimintaan!
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Nina Peltonen
Lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
puh. 050 400 1532 
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

Erityisaiheisiin, kuten apuvälineasioihin, voi hakea vinkkejä 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:sta, jonka yhteydes-
sä toimii mm. soveltavan liikunnan apuvälinevuokraamo SOLIA. 
VAU:sta voi tiedustella myös seuroille sopivia koulutuksia. Rää-
tälöimme parhaillaan soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun 
verkkokoulutusta, joka valmistuu vuoden 2019 aikana.

Soveltamalla pelejä ja leikkejä tai harjoituksia liikkujien toi-
mintakyvyn mukaan toiminnasta saa mielekkään kaikille. Ohjaaja 
voi soveltaa tilaa (sisällä/ulkona), tehtävää (säännöt), välineitä ja 
esimerkiksi osallistujamäärää. Ohjaajan kannattaa keskittyä osal-
listujien vahvuuksiin. Jätä taka-alalle ne asiat, joita et voi tehdä. 
Toiminnan selkeä jäsentäminen (kuten selkeästi merkityt harjoi-
tuspaikat, harjoitteiden kesto, ohjeet) auttaa liikuntatuokion on-
nistumisessa. Anna ryhmäläisille aikaa oppimiselle (toistot). Anna 
sopivasti haasteita. Vältä ylisoveltamista. 

Rohkeasti mukaan tarjoamaan liikuntaa kaikille, 
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n koordinoimassa Valtti-ohjelmassa autetaan 
vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria liikuntaharrastuksen pariin Valt-
tien, eli henkilökohtaisten ohjaajien avustuksella. Valtit ovat pääasiassa liikunta-, kas-
vatus-, kuntoutus- tai sosiaalialan opiskelijoita.

Omaa Valttia voivat hakea 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. 
Etusijalla ovat lapset ja nuoret, joilla ei ole vielä liikuntaharrastusta, tai jotka eivät vam-
mansa takia tiedä mitä voi harrastaa tai mikä liikuntamuoto sopii omalle toimintakyvylle. 
Haku Valtti-ohjelmaan alkaa vuosittain maaliskuun alussa ja päättyy huhtikuun loppuun. 
Hakulomake löytyy osoitteesta www.vammaisurheilu.fi.

Valtit, eli opiskelijat tulevat pääasiassa Valtti-ohjelman yhteistyöoppilaitoksista, jotka 
sijaitsevat kaupungeissa ympäri Suomea. Opiskelijoiden ilmoittautuminen Valtti-ohjel-
maan on auki samalla aikataululla kuin lapsilla ja nuorillakin.

Toimintavuosi etenee siten, että Valtti-parit (ohjattava+Valtti) pyritään muodostamaan 
toukokuun aikana. Hakijoille ilmoitetaan kesän alkuun mennessä, onko oma Valtti löy-

tynyt. Vastaavasti Valtille ilmoitetaan ohjattavan 
yhteystiedot yhteydenottoa varten. Valtti on yhte-
ydessä ohjattavaansa viimeistään syyskuun lop-
puun mennessä.

Valtti tapaa ohjattavansa ja tämän perheen ja 
muodostaa ohjattavan omien mieltymysten poh-
jalta liikuntakokeilusuunnitelman. Valtit ottavat 
yhteyttä urheiluseuroihin ja muihin harrastuksen 
tarjoajiin ja sopivat liikuntakokeiluista. Syksyn ai-
kana toteutettava kokeilujakso sisältää alku- ja 
lopputapaamisen lisäksi vähintään neljä liikun-
takokeilukertaa. Useimmilla Valtti-yhteistyöoppi-
laitosten paikkakunnilla järjestetään kokeilujak-
son alussa oma kick-off -tilaisuus Valtti-perheille 
ja Valteille. Paikalliset urheiluseurat ovat erittäin 
tervetulleita kick-off -tilaisuuksiin esittelemään 
toimintaansa.

Lapset ja nuoret tulevat liikuntakokeilukerroil-
le yhdessä Valttinsa kanssa, ja olisikin toivotta-
vaa, että mahdollisimman moni urheiluseura ja 
muu liikuntatoimintaa järjestävä taho ottaisi en-
nakkoluulottomasti kokeilijat vastaan. Usein näi-
den kokeilukertojen aikana seuratoimijat saavat 
huomata, että oma laji sopii erityisliikkujillekin.

Valtti-ohjelma tuo erityisliikkujia seuroihin

Lisätiedot Valtti-ohjelmasta: 
VAU, lasten ja nuorten liikunnan  
suunnittelija Nina Peltonen  
puh. 050 400 1532,  
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi
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Valtti-ohjelma   

MITEN  
PÄÄSEMME  
ALKUUN?

Tuntemattomaan loikkaaminen tuntuu aina pelottavalta, mutta 
tieto helpottaa tuskaa ja avoimella asenteella pääsee pitkälle. 
Tässä on joitain vinkkejä siihen, mitä tulee ottaa huomioon, kun 
on joko aloittamassa erityisryhmää omassa urheiluseurassaan tai 
valmistautuu vastaanottamaan yksittäisiä erityisliikkujia.



8

1) Kysy neuvoa. Pyörää ei kannata kek-
siä uudestaan. Järkevää on ottaa selvää, 
mitkä muut seurat tai tahot Suomessa jär-
jestävät samankaltaista toimintaa, koska 
heiltä saa varmasti kullanarvoisia vinkke-
jä. Näitä seuroja löydät VAU:n Löydä oma 
seura -palvelusta (tämän oppaan sivu 15). 
Myös VAU:sta tai oman kunnan erityislii-
kunnanohjaajalta voi kysyä neuvoja toi-
minnan aloittamiseen. Tästä voi olla myös 
taloudellista hyötyä, sillä osa kunnista tu-
kee eri tavoin erityisliikuntaa järjestäviä 
tahoja ja VAU:n kautta löydät erilaisten 
tukimuotojen äärelle – kuten tämän op-
paan sivuilla 10–13 esiteltävät Seuratuki, 
Startti-stipendi ja Ahos-apuraha. Myös la-
jiliitoilta ja liikunnan aluejärjestöiltä löytyy 
asiantuntemusta. Liikunnan apuvälineihin 
liittyen saa neuvoja ja tarvittaessa myös 
välineitä käyttöön SOLIA:sta (tämän op-
paan sivu 17). 

2) Kenelle toiminta on suunnattu? 
Pohdi etukäteen, kenelle toiminta on 
suunnattu (esim. ikäryhmä, pyörätuolin-
käyttäjät/kävelevät jne.). Vältä kuitenkin 
luettelemasta erikseen eri vammoja, sil-
lä se tie johtaa nopeasti umpikujaan. Pa-
rempi lähtökohta on, että etukäteen ei ra-
jata vammaryhmiä pois, vaan toiminnan 
soveltuvuus katsotaan tapauskohtaises-
ti. Todennäköisesti saat huomata toimin-
nan soveltuvan melko vaivattomasti hy-
vin laajalle joukolle. Kannattaa ilmaista 
toimintaa mainostaessa, onko kyseessä 
matalankynnyksen ryhmä vai jo tavoit-
teellisesti harjoitteleville suunnattua toi-
mintaa.

3) Miten tavoitat kohderyhmän? Pai-
kallinen markkinointi on avainasemas-
sa. Paikalliset vammaisyhdistykset, kun-

nan erityisliikunnanohjaaja/liikuntatoimi, 
mahdollinen Valtti-koordinaattori, kou-
lut, asumisyksiköt jne. VAU:n kanavien 
kautta tavoitat myös laajan potentiaalis-
ten harrastajien joukon (lasten ja nuorten 
tiedotuskanava Sporttiklubi, sosiaalisen 
median kanavat). Kuntoutusalan toimi-
jat, kuten fysio- ja toimintaterapeutit ovat 
hyvä tiedon levittäjä. VAU:n kautta saa 
viestiä kuntoutusalan verkostolle. VAU:n 
Löydä oma seura -palveluun (esitelty tä-
män oppaan sivulla 15) kannattaa ilmoit-
taa seuran tiedot. Muistakaa mainostaa 
laajasti myös oman seuranne sivuilla ja 
sosiaalisen median kanavissa, aivan ku-
ten mitä tahansa muutakin ryhmää. Tär-
keää on, että mainoksessa on mainittu 
yhteyshenkilö, joka on tavoitettavissa 
ja jolta saa halutessaan lisätietoja. Kan-
nattaa olla yhteydessä myös paikallisiin 
tiedotusvälineisiin. Ne innostuvat usein 
uudesta toiminnasta ja voivat tulla teke-
mään juttua.

4) Huolehdi esteettömyydestä ja saa-

vutettavuudesta. Onko harjoituspaikka 
esteetön? Esteettömyydellä ei tarkoiteta 
pelkästään sitä, pystyykö itse harjoitusa-
reenalla toimimaan, vaan myös muun 
muassa pääseekö sinne esteettömästi 
ja ovatko pukuhuone-, suihku- ja wc-
tilat esteettömät. Koska esteettö-
myystarpeet ovat yksilöllisiä, 
on toimintaa mainostaessa 
hyvä olla mukana yhteys-
henkilön tiedot, jotta po-
tentiaalinen osallistuja 
voi kysyä lisätietoja. 
Erinomainen apu 
esteettömyysasi-
oihin on VAU:n si-
vustolta löytyvä 
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Esteetön ja saavutettava liikuntatapahtu-
ma -tarkistuslista: www.vammaisurheilu.fi/
palvelut/esteettomyys

5) Ohjaajaresurssit. Seuran on hyvä 
nimetä ryhmälle vastuuvetäjä ja tarvit-
tava määrä apuohjaajia. Ohjaajatarvetta 
ei tule silti yliarvioida. Seuran ei tarvitse 
huolehtia jokaisen osallistujan henkilö-
kohtaisesta avun tarpeesta, vaan siihen 
osallistujat voivat itse saada vammais-
palvelulain perusteella henkilökohtaisen 
vapaa-ajan avustajan. Ryhmää mainosta-
essa voi jo ilmoittaa, että on mahdollista 
osallistua oman avustajan kanssa (suo-
situs: avustajalta ei peritä harjoitusmak-
sua). Ohjaajien ei tarvitse olla myöskään 
erityisliikunnan ammattilaisia, vaan taval-
linen seuran ohjaaja osaa ohjata myös 
erilaisten liikkujien ryhmää. Aiheesta 
kiinnostuneet ohjaajat voivat toki hank-

kia lisätietoa ja kouluttautuakin. Siihen on 
mahdollista saada VAU:n kautta merkit-
tävää taloudellista tukea Ahos-apurahan 
muodossa (tämän oppaan sivu 14–15). 
VAU järjestää myös vammaisurheilun ja 
soveltavan liikunnan ohjaajakoulutuksia 
yhteistyössä esimerkiksi liikunnan alue-
järjestöjen kanssa. Lue lisää: www.vam-
maisurheilu.fi/palvelut/koulutus

6) Kohtele erityisryhmää/-liikkujia 

kuin muitakin seuran jäseniä. Erityis-
ryhmän ei tarvitse olla maksuton. Mak-
sut voivat olla aivan samat kuin muillakin 
seuran ryhmillä. (Suositus: Henkilökohtai-
sesta avustajasta ei peritä maksua.) Eri-
tyisryhmän tulee olla yhdenvertaisessa 
asemassa myös kaikissa muissa seuran 
toiminnoissa (nettisivuilla, viestinnässä, 
seuran juhlatilaisuuksissa jne.). 
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Seuratoiminnan kehittämistuki, tuttaval-
lisemmin Seuratuki on tarkoitettu lasten 
ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämi-
seen sekä monipuolisen organisoidun 
liikunnan kehittämiseen. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön jakama Seuratuki on 
haettavissa kerran vuodessa. Hakuaika 
on yleensä karkeasti marraskuun alku-
puolelta joulukuun puoliväliin. Päätökset 
avustuksista pyritään tekemään huhti-
kuun loppuun mennessä. 

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/
tai urheilua järjestävät paikalliset rekiste-
röityneet yhdistykset. Avustus myönne-
tään saajalle harkinnanvaraisena erityis-
avustuksena. Esimerkiksi vuonna 2018 
Seuratukea sai yli 400 seuraa tai yhdis-
tystä.

Myönnettävä avustus voi kattaa enin-
tään 75 prosenttia avustettavan toimin-
nan tai hankkeen hyväksyttävistä koko-

OKM:n Seuratuki on suunnattu  

lasten ja nuorten liikuntaan

naiskustannuksista. Muun rahoituksen 
tulee olla siis vähintään 25 prosenttia. 
Pienin haettava avustussumma on 2 500 
euroa ja suurin 15 000 euroa.

 Seuratuen tavoitteena on edistää 
matalan harrastuskynnyksen toimintaa 
lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla 
innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toi-
mintaan monipuolisuutta esimerkiksi uu-
sien lajien kautta tai kehittää lajitoimin-
nan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen 
avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan 
laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea va-
paaehtoistyötä.

Vuoden 2019 hakuun uutena alata-
voitteena ohessa olevaan listaan lisättiin 
lause: ”Edistää erityistä tukea tarvitsevi-
en lasten osallistumista seuratoimintaan”. 
Toki tätä ennenkin useat erityisliikuntaan 
painottuvat Seuratuki-hankkeet olivat 
saaneet myöntävän päätöksen. 
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Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa 

seuraavista alatavoitteista:

Lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai -ryhmiä  
seurassa.
Mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen.
Edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia  
liikunnan harrastusmahdollisuuksia.
Hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja 
lasten ja nuorten liikunnassa.
Ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä  
nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seura-
toimijoina.
Lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista seuratoiminnan 
suunnittelussa ja kehittämisessä.
Edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun 
seuratoiminnan kautta.
Edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seura-
toiminnan avulla.
Edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta).
Mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten 
harrastaminen urheiluseurassa.
Edistää maahanmuuttajalasten kotoutumista liikunnan avulla.
Edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista  
seuratoimintaan.
Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa,  
sekä lisätä osaamista.
Edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa.
Kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja.

Lisätiedot Seuratoiminnan kehittämistuesta: www.minedu.fi  
(–> Avustukset –> Etsi avustusta sanahaulla Seuratuki)
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n ja Tukilinja-lehden 
Startti-stipendijärjestelmällä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen 
vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa.

Startti-stipendiä voivat hakea niin yksittäiset henkilöt kuin seu-
rat ja yhdistyksetkin. Yksilöhakijoina voivat olla omassa urhei-

lu- tai liikuntaharrastuksessaan alkutaipaleella 
olevat mutta tavoitteellisesti siihen suhtautuvat 
vammaiset liikunnan harrastajat iästä riippu-
matta. Yhteisöhakijoina voivat puolestaan olla 
sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa järjeste-
tään vammaisurheilu- tai -liikuntatoimintaa tai 
joissa suunnitellaan tällaisen toiminnan aloit-
tamista.

Startti-stipendin haku on kahdesti vuo-
dessa, huhtikuun loppuun ja lokakuun lop-
puun mennessä. Stipendissä on neljän 
vuoden hakuväli ennen kuin sama hakija 
voi saada stipendin uudestaan. 

Startti-stipendiä voi hakea esimerkiksi 
välinehankintoihin tai muihin toiminnan 

aloittamiseen liittyviin kuluihin. Stipendejä 
ei ole tarkoitettu kansainvälisen tason huippu-urheilun kulu-

jen kattamiseen eikä seuratoiminnan jatkuviin rakenteellisiin ku-
luihin, kuten ohjaajan palkkioihin tai tilavuokriin. Startti-stipendiä 
ei ole tarkoitettu myöskään ohjaajien kouluttautumiseen, vaan 
sitä varten on Ahos-apuraha (tämän oppaan seuraavalla sivulla).

Myönnettävien stipendien suuruus on max. 500 euroa/yksilö-
hakija ja max. 1000 euroa/yhteisöhakija. Stipendit rahoittaa Tuki-
linja-lehti. Kun stipendi on käytetty, VAU:lle lähetetään kertomus 
ja valokuva stipendin käyttökohteesta. 

Lisätiedot Startti-stipendistä ja hakulomake:  
www.vammaisurheilu.fi (–> Apurahat ja tuet).

Startti-stipendi auttaa  

toiminnan alkuvaiheessa
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Valtti-ohjelma   

VAU:n ja Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-säätiön jakama 
Ahos-apuraha on tarkoitettu kouluttautumiseen ja osaamisen ke-
hittämiseen vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan alueella. 
Apurahahaku on kahdesti vuodessa, helmikuun loppuun ja loka-
kuun loppuun mennessä.

Ahos-apurahaa voivat hakea esimerkiksi valmentajat, ohjaa-
jat, tuomarit, yhdistys- ja seuratoimijat sekä kouluttajat, jotka ha-
luavat kehittää omaa osaamistaan vammaisurheilun ja -liikunnan 
teemoissa.

Ahos-apurahaa voi hakea joko valmiisiin koulutuksiin tai semi-
naareihin, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin tai itse räätälöityyn 

Ahos-apuraha osaamisen lisäämiseen  

ja kouluttautumiseen
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opintomatkaan esimerkiksi oman lajin kansainvälisiin arvokilpai-
luihin. Apurahaa voivat hakea yksittäiset henkilöt ja ryhmät. Ryh-
mähakemus on suositeltava, jos useampi henkilö hakee apura-
haa samaan käyttökohteeseen.

Ahos-apurahaa tulee hakea hyvissä ajoin niin, että hakija eh-
tii saada päätöksen apurahasta ennen koulutuksen tai opinto-
matkan toteutumista. Poikkeustapauksissa ja hyvin perustellusti 
voidaan apurahaa myöntää jo alkaneeseen tai toteutuneeseen 
koulutukseen, kunhan hakemus on jätetty ennen sen alkamista.

Ahos-apurahan rahoittaa Ahos-säätiö. Se maksaa apurahan 
VAU:n tilille, josta hakija saa tuen asiallisia kuitteja ja tilitystä vas-
taan. Apurahan laskutuksen yhteydessä tulee toimittaa asiallinen 
raportti koulutuksesta/opintomatkasta. Hakijan omavastuuosuus 
on 20 prosenttia haetusta summasta.

Ahos-kehittämistuki

Ahos-apurahan rinnalle lanseerattua Ahos-kehittämistukea voi-
vat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten oppilaitos, urheiluseura, 
yhdistys tai kunta vammaisurheiluun tai soveltavaan liikuntaan 
liittyviin laajempiin koulutus- ja kehittämishankkeisiin. Tuki on tar-
koitettu hankkeille, joissa koulutuksen avulla halutaan synnyttää 
pysyvää liikuntatoimintaa vammaisille tai eri tavoin liikkumis- ja 
toimintaesteisille henkilöille.

Kehittämishanketuki soveltuu esimerkiksi kansainvälisen kou-
luttajan tuomiseen Suomeen, koulutuksen ohjaaja-, avustaja-, 
tila-, majoitus-, matka- ja välinekuluihin, markkinointi- ja koulu-
tusmateriaalin tuottamiseen ym. Kehittämishanketukea ei pää-
sääntöisesti voi hakea yksittäisen koulutuksen tai tapahtuman 
järjestämiseen, ellei koulutukseen tai tapahtumaan liity laajempi 
toiminnan jalkauttamissuunnitelma. Sitä ei voi käyttää hakijata-
hon vakituisen henkilöstön palkkoihin, toimitilakuluihin tai muu-
hun normaaliin toimintaan. 

Lisätiedot perinteisestä Ahos-apurahasta ja Ahos-kehittämistuesta: 
www.vammaisurheilu.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha
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Löydä oma seura on verkkopalvelu, jos-
ta voi hakea urheiluseuroja, yhdistyksiä, 
kunnan liikuntatoimintaa tai muita toimi-
joita, joilla on valmiuksia ottaa mukaan 
toimintaansa vammaisia ja tukea tarvit-
sevia harrastajia. Löydä oma seura -pal-
velussa on mukana yhtä lailla seuroja, 
joissa on useita erityisryhmiä kuin sellai-
siakin, joissa ei ole vielä yhtään erityis-
liikkujaa, mutta joilla on halua ottaa heitä 
mukaan.

Löydä oma seura toimii Google Maps 
-pohjaisen hakumoottorin turvin. Toimijoita 

LÖYDÄ OMA SEURA

voi palvelusta hakea muun muassa sijainnin, 
lajin ja toiminnan kohderyhmän mukaan.

Löydä oma seura -palvelu tarjoaa 
apua niin sanottuun kysynnän ja tarjon-
nan ongelmaan, jossa yhtäältä vammai-
set ja tukea tarvitsevat henkilöt eivät löy-
dä urheilu- ja liikuntatarjonnasta itselleen 
sopivaa harrastusta ja toisaalta vammais-
urheilu- ja liikuntatoimintaa tarjoavat ta-
hot eivät löydä riittävästi harrastajia.

Siinä missä vammattomat henkilöt 
voivat käytännössä valita haluamansa 
liikuntaharrastuksen koko olemassa ole-

vasta tarjonnasta – tietys-
ti talouden ja maantieteen 
realiteetit huomioiden – 
on vammaisten ja tukea 
tarvitsevien henkilöiden 
pyrittävä löytämään ta-
hot, joilla on valmiuksia 
vastata heidän tarpeisiin-
sa. Tiedot näistä tahoista 
ovat pirstaleina ympäriin-
sä, ja tähän Löydä oma 
seura -palvelu tuo paran-
nusta.

Löydä oma seura -pal-
veluun on helppo ilmoittaa uusi toimija 
palvelun etusivulta löytyvällä sähköisel-
lä ilmoittautumislomakkeella. Samalla lo-
makkeella voi myös päivittää jo palvelus-
ta löytyvän toimijan tietoja. 

Valtti-ohjelma   

Löydä oma seura -palvelu:  

www.vammaisurheilu.fi/ 

palvelut/loyda-oma-seura
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Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi/palvelut/solia ja www.välineet.fi
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Valtti-ohjelma   

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA vuokraa vammais-
urheilun ja soveltavan liikunnan apuvälineitä viidestä toimintayk-
siköstä käsin. Toimintayksiköt sijaitsevat Helsingissä, Maskussa, 
Kuopiossa, Seinäjoella ja Rovaniemellä.

Vuokraustoiminnan ohella SOLIA opastaa ja neuvoo välinei-
den hankinnassa, antaa asiantuntijalausuntoja ja tarjoaa kokei-
lumahdollisuuksia. SOLIA on mukana myös eri tahojen yhteis-
työtapahtumissa ja osallistuu liikunnan ja urheilun apuvälineiden 
kehitystyöhön.

Urheilun ja liikunnan apuvälineet ovat usein kalliita, eikä yksit-
täisen liikkujan tai esimerkiksi urheiluseuran tai yhdistyksen kan-
nata tehdä investointia ennen kuin on päässyt kunnolla kokeile-
maan välinettä. SOLIA:lta voi saada esimerkiksi parayleisurheilun 
heittotuolia tai kelkkajääkiekkokelkkoja seuran tai urheilijoiden 
käyttöön ennen omien välineiden hankintaa.

SOLIA koordinoi myös Välineet.fi -verkkopalvelua, johon on 
koottu yhteen paikkaan vammaisurheilun ja -liikunnan apuväli-
neitä vuokraavat tahot Suomessa. Mukana Välineet.fi:ssä ovat 
SOLIA:n lisäksi Kehitysvammaisten Tukiliiton alainen Malike-toi-
minta, Liikuntakeskus Pajulahti, Satakunnan ammattikorkeakoulu 
sekä välinevuokrausta tai -lainausta järjestävät Oulun, Jyväskylän 
ja Turun kaupungit.

SOLIA:n toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA Veikkauksen tuotoilla. SOLIA:a hallinnoi 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU.

SOLIA 
vuokraa liikunnan apuvälineitä
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Telinetaiturit ja Vaasan kaupunki te-
kevät erityisryhmien osalta yhteistyötä. 
Kaupunki maksaa ohjaajien palkkioita ja 
tukee ryhmää siten, että kausimaksu on 
pystytty pitämään matalana, vain 30 eu-
rossa.

Erityisryhmän aloittamisen aikaan Suo-
mela oli vasta 17-vuotias. Ja erittäin inno-
kas oppimaan.

– Pyysin vaasalaisesta erityiskoulus-
ta, että pääsisin sinne lukion taksvärk-
kipäivänä. Lupasin itse maksaa taks-
värkkimaksut. Sieltä sain hyvää oppia 
erityislasten kanssa toimimisesta ja olen 

Ella Suomela oli aloittanut voimistelu-
valmentajana seurassaan Vaasan Teline-
taitureissa jo 15-vuotiaana, ja pari vuotta 
myöhemmin hän keksi ehdottaa seuran 
silloiselle puheenjohtajalle, joka itse 
muuten oli erityisopettaja, että seuran 
alaisuuteen voisi perustaa erityisryhmän.

– Aluksi oli tosi vaikea saada ryhmään 
osallistujia. Soitin varmasti kaikki Vaasan 
koulut ja päiväkodit läpi ja esittelin tätä 
uutta ryhmäämme. Aluksi kävijöitä oli 
vain muutama, mutta pikku hiljaa sana 
alkoi levitä ja osallistujia tuli lisää, Suo-
mela kertoo.

Telinetaitureissa sovelletaan  

joka ongelmaan ratkaisu

Valtti urheiluseuroissa   
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ja iso osa tasapainohermoa. Voimisteluhar-
rastus on parantanut huomattavasti Danielin 
tasapainoa, liikkumista, koordinaatiokykyä 
ja kehonhallintaa, kiittelevät vanhemmat 
Jari ja Anu Saaranen.

– Jumpassa on parasta ihan kaikki: 
jumppaaminen, ohjaajat, leikit, kaverit. 
Ja se, että onnistuu, viittoo Daniel.

Telinetaiturien erityisryhmätoiminta on 
laajentunut vuosikymmenen kuluessa ja tällä 
hetkellä ryhmiä on neljä: lasten Kuperkeikka, 
nuorten Kieppi, liikuntarajoitteisille kohdis-
tettu Kässäri sekä Kärrynpyörä-pienryhmä, 
jossa on lapsia, joille isossa lapsijoukossa 
toimiminen on hankalaa.

Joitain erityisryhmissä aloittaneita lapsia 
on pystytty siirtämään Telinetaiturien ylei-
siin ryhmiin. Suomela sanookin tuntevansa 
ylpeyttä siitä, että monilla pidempään eri-
tyisryhmässä mukana olleilla motoriikka ja 
kehonhallinta ovat kehittyneet vähintään sen 
veroisiksi kuin muilla ikätovereilla.

Suomela itse keskittyy tällä hetkellä 
työhönsä luokanopettajana vaasalaises-
sa Isolahden koulussa ja on jäänyt tois-
taiseksi pois seuratyöstä.

– Iida Laasanen tuli mukaan ohjaajak-
si pari vuotta ryhmän perustamisen jäl-
keen. Nykyään hän vetää kaikkia neljää 
ryhmää loistavalla energiallaan ja on eri-
tyisesti erityisnuorten ryhmälle tosi tär-
keä, Suomela kiittelee.

– Toivon, että seuramme esimerkki 
kannustaa muitakin voimisteluseuroja 
ympäri Suomea järjestämään vastaavaa 
toimintaa. Tavoitteenani onkin herätellä 
muita vaasalaisia seuroja erityisryhmien 
liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen, 
Suomela sanoo. 

Lisätiedot: Vaasan Telinetaiturien erityis-
ryhmät ja yhteystiedot löytyvät seuran  
kotisivuilta www.vaasantelinetaiturit.fi

käynyt siellä myöhemminkin, 
Suomela sanoo.

Taksvärkkipäivän oppien 
pohjalta Suomela alkoi askar-
rella kuvakortteja, joilla pystyy 

visualisoimaan voimistelutunnilla 
tehtäviä harjoitteita. Hän jopa toivoi 

joululahjaksi laminointikoneen korttien 
tekoa varten. Kortteja on vuosien varrella 

ja lapsimäärän kasvaessa tehty peräti 700.
– Tunnin aluksi lapset voivat vanhempien 

avustuksella muodostaa korteista mieluisan 
kuuden kortin kokonaisuuden, ja aina kun 
on yksi harjoite tehty, otetaan se kortti pois, 
Suomela selvittää tunnin kulkua.

Nyt 5-vuotias Albert Jakobsson tuli 
mukaan Telinetaitureihin syksyllä 2016. 
Albert on sokea, joten hänen mukaan-
tulonsa myötä Ella Suomelalle tuli taas 
uutta sovellettavaa.

– Ella teki Albertia varten kohokuvakort-
teja, joissa on käytetty tulitikkuja, vaahto-
muovia ja monia muitakin materiaaleja. 
Ne ovat sitten telineitä tai patjoja tai mitä 
milloinkin. Ne ovat tosi hienoja kortteja, ja 
niiden ansiosta Albertinkin on helpompi 
olla mukana tunnin suunnittelussa, sanoo 
Albertin äiti Amanda Haanpää.

Pitkään Telinetaitureissa mukana olleelta 
Daniel Saaraselta, 12, puuttuu kuulohermo 
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Siilinjärven Ponnistus on yleisurheiluseu-
ra, jonka tämän hetken menestyksekkäin 
urheilija on kaksinkertainen keihäänhei-
ton paralympiamitalisti Marjaana Heik-
kinen. Hieman Heikkisen inspiroimana 
SiiPoon perustettiin vuonna 2017 Tähdet-
niminen soveltavan yleisurheilun ryhmä, 
joka on suunnattu erityistä tukea tarvit-
seville lapsille. 

Siilinjärvi on reilun 20 000 asukkaan 
kunta, eikä SiiPon erityisryhmään ole 
luonnollisista syistä suuntautunut varsi-
naista osallistujaryntäystä. Mukana on 
kuitenkin kymmenkunta lasta ja ryhmä 

SiiPon Tähdet piristävät  

Siilinjärvellä

on otettu hienosti mukaan osaksi SiiPon 
seurakulttuuria.

– Ryhmäläisemme osallistuivat kesän 
aikana kolmesti Silja Line -seurakisoihin 
ja ne olivat hienoja kokemuksia heille. 
Samalla se on ollut myös upeaa nähdä 
koko seuralle, kuinka yleisurheilu ja kil-
paileminen sopivat kaikille rajoituksista 
huolimatta, sanoo Tähdet-ryhmää vetävä 
Siilinjärven kunnan erityisliikunnanohjaa-
ja Tanja Korhonen.

Soveltavan yleisurheilun ryhmä toimii 
mainiona esimerkkinä kunnan ja urheilu-
seuran välisestä yhteistyöstä. Tähdet on 

Valtti urheiluseuroissa   
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sen, että vanhemmat palkkasivat hänet 
ohjelman päätyttyä Eliaksen vapaa-ajan 
avustajaksi.

Valtti-ohjelman avulla ennen vähänlai-
sesti liikkunut näkövammainen Elias oli 
innostunut jo useammasta lajista, joten 
osallistuminen uunituoreeseen SiiPon so-
veltavan yleisurheilun ryhmään oli luon-
teva jatke tälle.

– Tanja Korhonen oli ollut vetämässä 
erityisliikuntakerhoa Eliaksen koululla ja 
tieto SiiPon ryhmästä tuli koululle Tanjan 
kautta, kertoo Eliaksen äiti Terhi Mönk-
könen.

Valtti-Carita on käynyt Eliaksen kanssa 
yleisurheilukoulussa sekä kesän seuraki-
soissa. Hänestä on ollut apua paitsi tie-
tysti Eliakselle myös Korhoselle ja muille 
ryhmän vetäjille.

Äiti Terhi Mönkkönen kehuu, että liikun-
nallisuuden kohentumisen myötä Elias liik-
kuu jo kohtuullisen hyvin metsämaastossa 
perheen yhteisillä retkillä. Elias harrastaa nyt 
muitakin lajeja, mutta yleisurheilu oikeine 
kisoineen on ykkösjuttu.

– Ehkä keihäänheitto on hauskinta, 
kun siinä saa heittää. Mutta kaikki on mu-
kavia lajeja, Elias toteaa. 

Lisätiedot Siilinjärven Ponnistuksen  
soveltavasta yleisurheilusta:  
Tanja Korhonen, tanja.korhonen@siilinjarvi.fi 
puh. 040 591 4486

SiiPon alaista toimintaa, jolle seura tarjo-
aa puitteet. Korhonen kunnan työntekijä-
nä hoitaa ryhmän ohjaamisen apunaan 
SiiPon yleisurheilijanuori Ville Korhonen, 
joka urheilijaesimerkillään tuo paljon in-
nostusta ryhmän lapsille.

Siilinjärvellä, eikä itse asiassa lähialu-
een isommassa keskuksessa Kuopiossa-
kaan ole loputtomasti urheilu- ja liikun-
tatarjontaa vammaisille ja erityistä tukea 
tarvitseville liikkujille, joten esimerkit on-
nistuneesta yhteistyöstä ovat tarpeen.

SiiPon Tähdet-ryhmän diagnoosikirjo 
on laaja, joten Tanja Korhosen ammatti-
taito soveltamisessa on päässyt testiin.

– Ryhmästä löytyy mm. näkövammai-
nen lapsi, pyörätuolilla liikkuva lapsi, sy-
dänlapsi, kuulovammainen lapsi, CP-
vammainen lapsi ja autismin kirjon lapsia, 
Korhonen luettelee.

Yksi ryhmäläisistä on 13-vuotias Elias, 
joka osallistui vuonna 2016 VAU:n Valtti-
ohjelmaan, jossa lapsille ja nuorille etsi-
tään liikuntaharrastusta henkilökohtaisen 
liikunnanohjaajan eli Valtin avulla.

Eliaksen Valtti, fysioterapeuttiopiskeli-
ja Carita Tervonen teki Eliakseen ja hä-
nen vanhempiinsa niin hyvän vaikutuk-



Valtti urheiluseuroissa   

22

EKS:n Specials-joukkue toteuttaa  

kiekkoiluhaaveita matalalla kynnyksellä

Espoolaisen Malkin perheen kaksi tyttöä 
ovat pelanneet jääkiekkoa ja ringetteä 
pitkään ja heidän harrastuksensa myö-
tä myös pikkuveli Matsille, 12, on jäähalli 
tullut tutuksi. Hänkin olisi mieluusti pelan-
nut, mutta sopivaa joukkuetta ei löytynyt. 
Matsilla on kehitysvamma.

Äiti Teija Malk, itsekin harrastekiek-
koilija ja -ringetenpelaaja, oli keskustellut 
asiasta erään toisen kehitysvammaisen 
pojan äidin kanssa, pohtinut miksei kehi-
tysvammaisillekin voisi olla omaa jääkiek-
kojoukkuetta.

– Ja sitten vain ryhdyttiin tuumasta toi-
meen, Teija Malk sanoo.

Espoon Kiekkoseura tuntui luonteval-
ta kodilta erityisryhmäjoukkueelle, sillä se 
oli ollut Malkin tyttöjen seura jo pitkään. 
EKS:n päässä ajatus otettiinkin lämpimäs-
ti vastaan.

Myös Espoon kaupungilta toiminnalle 
näytettiin kirkkaan vihreää valoa. Syksyl-
lä 2018 perustettu Specials-joukkue toi-
mii EKS:n alaisuudessa Espoon kaupun-
gin tuella. Laaksolahden harjoitushallissa 
treenaavaan Specials-joukkueeseen liit-
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tyminen ja viikoittainen harjoittelu on 
maksutonta.

Espoon kaupungin kautta Teija Malk 
löysi myös ohjaajaparin. Ville Ylinen on 
entinen junioreiden SM-tason jääkiekkoi-
lija, joka joutui luopumaan pelaamisesta 
näkövamman vuoksi. Hän oli tiedustellut 
kaupungin liikuntatoimelta keinoa päästä 
jatkamaan itselleen rakkaan lajin parissa 
sattumalta samoihin aikoihin, kun Malk oli 
kertonut ideastaan perustaa uuden eri-
tyisryhmäjoukkueen.

Malk ja Ylinen ovat ohjanneet noin 
kymmenkuntaa lasta ja nuorta Laaksolah-
den harjoitushallissa torstaisin klo 16–17 
läpi syksyn 2018. Lisääkin tulijoita mah-
tuu mukaan ja kynnys on pidetty tarkoi-
tuksella mahdollisimman matalana.

– Aiempaa kokemusta lajista ei tarvita, 
mukaan voi ottaa myös perheenjäseniä 
ja halutessaan voi vaikka vain luistella, ei 
ole pakko pelata, jos ei halua. Ja meillä 
on ringettevälineetkin, joten sitäkin voi-
daan kokeilla, Malk sanoo.

Malk on mainostanut Specials-joukku-
etta mm. VAU:n kautta ja kouluihin jaettu-
jen mainosten avulla.

– Vaikka joukkue on Espoossa, niin 
tämä on avoin kaikille. Eli voi tulla Hel-
singistä, Vantaalta tai vaikka Kirkkonum-
melta. Myöskään diagnooseja ja lääkä-
rinlausuntoja emme ala tutkimaan, Malk 
painottaa.

Specials-joukkueen pelaaja, 11-vuotias 
Ellinoora ilmoittaa luistelun olevan ”ihan 
helppoa”. Jääkiekon lisäksi myös ratsas-
tusta harrastava espoolainen latoo kiek-
koja tottuneesti verkkoon Laaksolahden 
hallissa.

– Maalin tekeminen on parasta jääkie-
kossa, hän linjaa.

Myös Mats Malk, se sama kaveri, jo-
ka vielä viime keväänä joutui tyytymään 
seuraamaan sivusta, kun isosiskot kiisivät 
jäällä, sanoo nauttivansa maalinteosta.

– Hyvältä tuntuu, kun nyt on oma jouk-
kue, Mats toteaa.

Joukkuelajit ovat hänelle entuudes-
taan tuttuja. Hän on pelannut jalkapal-
loa FC Hongassa ja salibandya Westend 
Indiansissa. Sekä Cheekiä kuunteleva 
Mats että Robinista pitävä Ellinoora käy-
vät Postipuun koulua.

Mats mainitsee esikuvikseen Washing-
ton Capitalsin Alexander Ovetshkinin  
ja Helsingin IFK:n Lennart Petrellin. Nyt, 
oman joukkueen myötä, fanituksen koh-
teetkin tuntuvat olevan mailanmitan ai-
empaa lähempänä.

– Joku päivä minä pelaan vielä NHL:ssä,  
Mats sanoo. 
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Espoolainen Patric Forsström on hyvä 
esimerkki siitä, miten VAU:n Valtti-ohjel-
ma parhaimmillaan toimii. Näkövammai-
nen nuorukainen harrasti kyllä uintia en-
nen ohjelmaan lähtemistä vuonna 2016, 
mutta säännöllinen sosiaalisen elementin 
sisältävä liikuntaharrastus puuttui.

Valtti-ohjelmassa vammaisille ja eri-
tyistä tukea tarvitseville lapsille ja nuoril-
le etsitään liikuntaharrastusta. Etsinnässä 
apuna on henkilökohtainen Valtti, eli har-
rastuksen pariin saattaja. Valtit ovat pää-
asiassa liikunta-, kasvatus-, kuntoutus- tai 
sosiaalialan opiskelijoita.

Patricilla kävi sikäli tuuri, että hänelle 
valikoitunut Valtti oli paitsi pian valmistu-
va liikunnanohjaaja, myös itse näkövam-
mainen Miika Honkanen.

– Miika oli oikea onnenpotku. Oman 
näkövammansa ansiosta hän pystyi ym-
märtämään hyvin niitä pelkoja, joita Pat-
ricilla liittyi eri lajeihin, toteaa Patricin äiti 
Miia Forsström.

Valtti-ohjelma etenee siten, että Valt-
ti tutustuu ensin ohjattavaansa ja tämän 
mieltymyksiin, joiden pohjalta hän laatii 
liikuntakokeilusuunnitelman.

– Sanasta Valtti tuli mieleen jonkinlai-
nen personal trainer, mutta se ei kuiten-
kaan ollut sellainen, vaan paljon kivem-
paa, kun pääsi kokeilemaan kaikenlaisia 
eri lajeja, jotka tuntuivat mieleisiltä itsel-
leni, Patric kertoo.

– Kävimme Miikan kanssa seinäkiipei-
lemässä, judossa ja sitten myös kokeile-
massa maalipalloa. Kaikki nämä lajit oli-

”Sain tunteen,  

että kuulun tähän 

porukkaan”

Valtti urheiluseuroissa   
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vat kivoja, vaikka ehkä kaikkein vähiten 
pidin judosta, hän jatkaa.

Miika Honkanen on maajoukkuetason 
maalipalloilija, ja hän oli juuri perustanut 
kotikaupunkiinsa Vantaalle Aisti Sport -maa-
lipalloseuran. Hän vei Patricin kokeilemaan 
ja sille tielle nuori espoolainen myös jäi.

– Ennen Valttia en ollut kokeillut maa-
lipalloa. Kun pääsin heti huippupelaajien 
kanssa pelaamaan, se tuntui hyvältä, koska 
sain muilta pelaajilta hyviä neuvoja siihen, 
miten kannattaa treenata ja sitä kautta sain 
sellaisen tunteen, että minä kuulun siihen 
maalipalloporukkaan, Patric sanoo.

– Maalipallossa parasta on se, että pääsee 
testaamaan omia aistejaan. Kun ei näe, vaan 
on vain kuuloaistin varassa, hän selvittää.

Patricilla todettiin kolmivuotiaana aivo-
kasvain, joka painoi näköhermoa. Kasvain 
leikattiin, jonka jälkeen näkö katosi lähes 
tyystin. Hänen toinen silmänsä on sokea 
ja toisessa on laaja näkökenttäpuutos. Nä-
kövamman haitta-aste on 85 prosenttia.

Patric aloitti koulutaipaleensa normaa-
liopetuksessa, mutta viidennellä luokalla 
hän siirtyi pienryhmäopiskeluun. Hänellä 
on näkövamman lisäksi myös haasteita 
lähimuistinsa kanssa.

Montessoripedagogiikkaan pohjautu-
vassa pienryhmässä homma lähti toimi-
maan Patricin osalta mallikkaasti. Koko 
Patricin peruskouluaikaa varjosti kuiten-
kin jatkuva koulukiusaaminen.

Tähän asiaan helpotusta on tarjon-
nut viime aikoina kaksi elämänmuutos-
ta. Ensimmäinen on se, että Patric päät-
ti peruskoulun ja siirtyi opiskelemaan 
merkonomilinjalle Keskuspuiston Ammat-
tiopistoon, eli nykyiseen Ammattiopisto 
Liveen. Erityisoppilaitoksessa opiskelu 
on itsenäistänyt Patricia ja hän on pääs-
syt osaksi opiskelijayhteisöä.

Toinen, eikä välttämättä lainkaan vähä-
pätöisempi asia on ollut vertaisporukan 
löytäminen maalipallon parista. Patric aloitti 
syksyllä jo toisen sarjakauden Aisti Sportin 
maalipallon ykkösdivisioonajoukkueessa.

– Tuntuu hyvältä, kun pääsin mukaan 
maalipalloporukoihin, koska meillä on hyvä 
joukkuehenki, eli kaikki tsemppaavat toisiaan 
ja sanotaan suoraan, jos on jotain mitä pitäisi 
harjoitella. Tulevaisuuden tavoitteenani on 
päästä pelaamaan ensin SM-joukkueeseen 
ja sitten maajoukkueeseen, Patric toteaa.

Myös äiti Miia on havainnut maalipallon 
tuoneen paljon positiivista Patricin arkeen.

– Maalipallon pelaaminen tukee hyvin 
painonhallintaakin. Jos liikunta on pakol-
lista, niin se ei aina maistu, mutta maali-
pallotreeneihin hän menee aina mielel-
lään ja tulee takaisin takki tyhjänä mutta 
onnellisena, Miia Forsström sanoo ja ke-
huu vielä loppuun Miika-Valttia.

– Hänellä on niin ihanan positiivinen 
asenne. Hän on todellinen roolimalli kai-
kille näkövammaisille nuorille. 

Lisätiedot Aisti Sportin toiminnasta:  
Miika Honkanen, puh. 050 5815 389 
honkanen.miika@gmail.com
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Unified-koripallo – laji, jossa kehitysvam-
maiset ja muut erityistä tukea tarvitsevat 
urheilijat sekä vammattomat Unified-part-
nerit pelaavat samoissa joukkueissa – on 
yksi 2010-luvun suomalaisen vammaisur-
heilun hienoimpia menestystarinoita.

Vuosikymmenen taitteessa Unified-
koripallo otti tuulta siipiensä alle Suomes-
sa EU-tukea saaneen projektin myötä. 
Koripalloliitto on ollut aktiivisesti mukana 
Unified-koriksen juurruttamisessa Suo-
meen ja ennen kaikkea seurat ovat ot-
taneet pelimuodon omakseen. Kaudella 
2018–2019 Unified-koripallosarjaa pelaa 
peräti 20 joukkuetta viidessä divisioo-
nassa.

Viidestä divisioonasta kolme ensim-
mäistä on kehitysvammaisten Special 
Olympics -urheilulle tyypillisiä tasodivisi-
oonia. Nelosdivisioona on suunnattu pel-

kästään nais- ja tyttöpelaajille ja vitosdi-
visioona nuorille pelaajille.

Edelliskaudella lanseerattu tyttöjen ja 
naisten oma divisioona otettiin vastaan 
innostuneesti erityisesti Nokialla, sillä 
paikallisella BC Nokialla on ollut kasassa 
jo useamman vuoden pelkästään nais-
puolisista pelaajista koostunut joukkue, 
joka tuolloin pelasi vielä sekajoukkueita 
vastaan.

– Tyttöjen oma sarja on hyvä asia jo 
sen takia, että esimerkiksi A-juniori-ikäis-
ten poikien ja C-tyttöjen väliset fyysiset 
erot voivat olla aika valtavia. Unified-
koripalloharrastusta on helpompi lähteä 
mainostamaan tyttö- ja naispelaajille, kun 
heille on oma sarjansa, toteaa BC Nokian 
valmentaja Jenna Holmqvist.

Samoilla linjoilla on myös joukkueen 
13-vuotias pelaaja Sini-Sofia Tiusanen:

Nokian Unified-korisjoukkue  

huokuu mimmienergiaa!

Valtti urheiluseuroissa   
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– Jotenkin se on kivempaa näin, ilman 
poikia.

Sini-Sofia on pelannut koripalloa pa-
ri vuotta. Hänen ystävänsä äiti oli kuullut 
BC Nokian Unified-korisryhmästä ja pyy-
si Sini-Sofiaa tyttärensä kaveriksi kokei-
lemaan.

Sini-Sofian äiti Laura Hiekkala-Tiusanen 
kokee Unified-koripallon antaneen paljon 
paitsi tyttärelleen myös vanhemmille.

– Koris vahvistaa sosiaalisia taito-
ja, sitkeyttä ja kykyä käsitellä pettymyk-
siä. Valmentajat ja partnerit ovat todella 
asiansa osaavia, nuoria hienolla tavalla 
tsemppaavia ja arvostavia sekä heidän 
kehitystään yksilöllisesti eteenpäin tuke-
via, Hiekkala-Tiusanen sanoo.

– Meille vanhemmille yhteistyö toisten 
erityislasten vanhempien kanssa auttaa 
suhteellistamaan asioita reilulla ja myön-
teisellä tavalla. Valmentajien ja partnerei-
den asennoituminen normalisoi ja jopa 
mukavasti alleviivaa erilaisuutta. Iloa ja 
huumoria säästämättä!

Yksi Laura Hiekkala-Tiusasen kehu-
mista Unified-partnereista on 22-vuotias 
Emma Kivistö, jolle alkanut kausi on jo 

14. koripallon parissa. Muutamaan vuo-
teen hän ei ole enää opiskelukiireiden 
vuoksi pelannut muissa joukkueissa kuin 
Unified-porukassa.

– Partnerina oleminen on antanut mi-
nulle aitoa iloa, huikeita onnistumisen ko-
kemuksia, erilaisuuden ymmärrystä sekä 
ennen kaikkea ylpeyden astella kentäl-
le osana mahtavaa Unified-korisperhet-
tä. Minulla ei ollut ennen partneriksi ryh-
tymistä kokemusta kehitysvammaisten 
henkilöiden kanssa toimimisesta, mutta 
kyllä matkan varrella on tullut opittua to-
della paljon!

Myös Emma Kivistö näkee naisten ja 
tyttöjen sarjan loistavana uutuutena:

– Oma sarja saattaa madaltaa urhei-
lijoiden kynnystä osallistua pelitapahtu-
miin sekä kasvattaa uskoa omaan itseen-
sä, Kivistö pohtii.

Lisäintoa Unified-koripalloa harrasta-
ville tyttö- ja naispelaajille antaa tieto sii-
tä, että maaliskuussa 2019 järjestettäviin 
Special Olympics -kesämaailmankisoihin 
Abu Dhabiin tulee Suomesta lähtemään 
miesten Unified-koripallojoukkueen lisäk-
si myös naisten joukkue. 

Lisätietoja BC Nokian  
Unified-koripallotoiminnasta  
voi kysyä Pia Heinoselta,  
puh. 050 351 8280, 
pia.t.heinonen@gmail.com


