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Liikuntaharrastukset ovat monelle lapselle ja nuorelle erittäin tär-
keitä. Ne vahvistavat sosiaalista elämää, koettua kyvykkyyttä ja it-
setuntoa sekä osallisuutta. Etenkin lasten ja nuorten kohdalla yh-
teenkuuluvuuden ja ryhmään kuulumisen merkitys on hyvin suuri.

Erilaiset oletukset, asenteet ja ennakkoluulot ovat usein te-
kijöitä, jotka hankaloittavat ja jopa estävät harrastamista. Eriar-
voisuuden ilmiöillä on vahva kosketus vähäiseen liikkumiseen. 
Liikunnalla ja urheilulla on kuitenkin suuri voima ja yhdenvertais-
ten mahdollisuuksien tukeminen liikunnan harrastamisessa on 

Valtti-ohjelma tuo 

erityisliikkujia seuroihin
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merkittävässä roolissa. Yhteistyöllä voimme lisätä kaikkien lasten 
mahdollisuuksia päästä mukaan heitä kiinnostavaan ja innosta-
vaan liikuntaharrastukseen. 

Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa Valtti-ohjelmas-
sa autetaan vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuo-
ria liikuntaharrastuksen pariin Valttien, eli henkilökohtaisten oh-
jaajien avustuksella. Valtit ovat pääasiassa liikunta-, kasvatus-, 
kuntoutus- tai sosiaalialan opiskelijoita.

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

Valtit, eli opiskelijat tulevat pääasiassa Valtti-ohjelman yhteis-
työoppilaitoksista, jotka sijaitsevat kaupungeissa ympäri Suo-
mea. Opiskelijoiden ilmoittautuminen Valtti-ohjelmaan on auki 
samalla aikataululla kuin lapsilla ja nuorillakin.

Toimintavuosi etenee siten, että Valtti-parit (ohjattava+Valtti) 
pyritään muodostamaan toukokuun aikana. Hakijoille ilmoitetaan 
viimeistään kesäkuussa, onko oma Valtti löytynyt. Valtti tapaa 
ohjattavansa ja tämän perheen ja muodostaa ohjattavan omien 
mieltymysten pohjalta liikuntakokeilusuunnitelman. Valtit ottavat 
yhteyttä urheiluseuroihin ja muihin harrastuksen tarjoajiin ja so-
pivat liikuntakokeiluista. Pääasiassa syksyn aikana toteutettava 
kokeilujakso sisältää alku- ja lopputapaamisen lisäksi vähintään 
neljä liikuntakokeilukertaa. 

Lapset ja nuoret tulevat liikuntakokeilukerroille yhdessä Valttin-
sa kanssa, ja olisikin toivottavaa, että mahdollisimman moni urhei-
luseura ja muu liikuntatoimintaa järjestävä taho ottaisi ennakkoluu-
lottomasti kokeilijat vastaan. Usein näiden kokeilukertojen aikana 
seuratoimijat saavat huomata, että oma laji sopii erityisliikkujillekin.

Mukaan tulemisen helppous ja vaivattomuus ovat usein avain-
tekijöitä erityistä tukea 
tarvitsevien lasten har-
rastamisen aloittamisek-
si. Edistetään yhdessä 
liikuntarohkeutta ja kan-
nustetaan kaikkia lapsia 
ja nuoria liikuntaharras-
tusten pariin.

Lisätiedot Valtti-ohjelmasta:
Kaisa Kiri
Suomen Paralympiakomitea, 
lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija
puh. 050 436 7612
kaisa.kiri@paralympia.fi
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Odotettua suurempi joukko urheiluseuroja on lähtenyt pilotoi-
maan Paralympiakomitean koordinoimassa Avoimet ovet -hank-
keessa  kaikille avoimen seura- ja liikuntatoiminnan tarjontaa 
ja vammaisten sekä toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenver-
taisuutta liikunnassa. Kolmevuotisessa hankkeessa on menossa 
nyt toinen hankevuosi.  

 Hankkeessa on mukana liikunnan aluejärjestöjä, lajiliittoja ja 
pilottiseuroja yli 70 kappaletta 19 eri lajista. Mukana on seuroja, 
jotka aloittelevat vasta erityisryhmille suunnattua  toimintaa se-
kä seuroja, joissa on ollut toimintaa jo pidemmän aikaa. Tämä 
on hankkeen suola;  Jaetaan tietoa yli lajirajojen ja sparrataan 
toinen toisiamme. 

 Urheiluseuroille on koottu hyvät käytännön vinkit ja tukima-
teriaalit Avoimet ovet -infopankkiin www.paralympia.fi/avoimet-
ovet -verkkosivustolle, josta ne ovat kaikkien saatavilla.

 Hankkeen yksi iso tavoite on tuplata vammaisten ja toiminta-
rajoitteisten liikkujien määrä seuroissa, tämä vaatii töitä kysynnän 
ja tarjonnan kohtauttamisessa. On vielä paljon liikkujia, jotka ei-
vät tiedä, että heilläkin on mahdollisuus osallistua oman paikka-
kuntassa urheiluseuratoimintaan paitsi liikkujana myös vapaaeh-
toisena. Paralympiakomitean Löydä oma seura -hakupalvelusta 
löytyy jo kattava määrä urheiluseuroja ja liikuntaa tarjoavia toimi-
joita, jotka ovat avanneet ovet kaikille liikkujille avoimiksi https://
www.paralympia.fi/palvelut/loyda-oma-seura 

Avoimet ovet – inkluusio on tahtotila 

ja tahtoa urheiluseuroista löytyy 



66 % seuroista järjestää toimintaa 
toimintarajoitteisille henkilöille.  
49 % vastaava luku vuoden 2015 
kyselyssä*. 

Lähde: Liikuttaako-raportti (2021), 
seurakysely, n=314. *= Erityisliikunta 
ja vammaisurheilu seuroissa -raportti 
(Saari, 2015).
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 Inklusiivisessa toiminnassa kaikki liikkujat ovat yhdenvertai-
sia ja yhtä arvokkaita omassa urheiluseurassa. Toimintaa voidaan 
tarjota seurassa yksittäiselle erityisliikkujalle, joka voi tulla mu-
kaan kaikille avoimeen ryhmään tai vaihtoehtoisesti urheiluseura 
voi perustaa oman erityisryhmän erityistä tukea tarvitseville. On 
tärkeää, että osallistuja kokee kuuluvansa joukkoon. 

  Keskustellessani urheiluseuratoimijoiden kanssa törmään 
usein seuraaviin kysymyksiin: Kuka pystyy toimimaan valmenta-
jana ja ohjaajana? Miten tavoitamme ryhmään tulijat? Tarvitaanko 
jotain erityisiä välineitä? Asiaa kannattaa tarkastella siitä näkökul-
masta, että urheiluseuroissa on paras lajiasiantuntemus. Seuran 
omat ohjaajat ja valmentajat osaavat parhaiten oman lajin harjoit-
teiden ohjauksen ja harjoitteiden pilkkomisen osiin. Urheiluseu-
ran ohjaaja osaa, kun uskaltaa kysyä ja alkaa toimia. Ja tärkeä 
pointti on avoin asenne.  

 Valtti-ohjelman myötä urheiluseurojen ryhmiin on tullut tutustu-
maan vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Valtti 
on tukihenkilö, joka saattelee lapsen tai nuoren liikuntaharrastuk-
sen pariin. Valtteina toimivat pääasiassa eri oppilaitosten opiskelijat.  

 Valtti-ohjelman avulla on löydetty harrastus 41 prosentille oh-
jelman palautekyselyyn vastanneista. 31 prosenttia vastanneis-
ta on ilmoittanut, että harrastus on jatkunut säännöllisesti myös 
vuosi Valtti-kokeilujen päättymisen jälkeen. Harrastus löytyi tyy-
pillisemmin uinnista, jalkapallosta, ratsastuksesta ja salibandys-
tä. Nämä ovat huikeita lukuja ja kertovat urheiluseuroillekin, että 
toimintaa on hyvä olla myös erityisliikkujille.  

Rohkeasti mukaan tarjoamaan liikuntaa kaikille!  
 

Nina Peltonen 
Seurakehittäjä, Avoimet ovet -hankekoordinaattori  
Suomen Paralympiakomitea  
puh. 050 400 1532  
nina.peltonen@paralympia.fi



Mitä tehdä, kun olette käynnistämässä erityisryhmää omassa ur-
heiluseurassanne tai valmistautumassa ottamaan yksittäisiä eri-
tyisliikkujia mukaan seuratoimintaan?
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MITEN 
PÄÄSEMME 
ALKUUN?



1) Suunnittele Pohdi etukäteen, kenelle 
ja mitä toimintaa alueelta puuttuu, mon-
tako osallistujaa otetaan mukaan, voiko 
ryhmään tulevilla henkilöillä olla mukana 
oma henkilökohtainen avustaja vai toi-
miiko ryhmä pelkästään vetäjän ja apu-
ohjaajan/-ohjaajien voimin? Otetaanko 
liik kujat kaikille avoimeen toimintaan mu-
kaan vai perustetaanko erillinen ryhmä? 

Tee kausisuunnitelma ja varmista jat-
kopolut seurassa. Jatkopoluilla voidaan 
yhtäältä tarkoittaa sitä, että toimintaan 
mukaan tulevilla harrastajilla on mahdol-
lista edetä esimerkiksi yleisiin ryhmiin, 
kun taidot kehittyvät ja kunnianhimo kas-
vaa ja toisaalta sitä, että esimerkiksi yli-
ikäisiksi omasta ryhmästään kasvaville on 
tarjota mielekäs paikka jatkaa harrastusta 
(esim. aikuisten harrasteryhmä). 

Tutkaile esteettömyyttä ja saavu-
tettavuutta laajemmin. Onko toiminta 
asenteellisesti saavutettavaa? Onko ym-
päristö saavutettava/esteetön? Onko har-
rastaminen taloudellisesti saavutettavaa? 
Onko tieto toiminnasta saavutettavaa? 
Mieti ovatko seuran toimintatavat ja olo-
suhteet mahdollistavia vai estävätkö ne 
toiminnan? Ovatko itse harjoituspaikka ja 
sen fasiliteetit esteettömiä? Erinomainen 
apu esteettömyysasioihin on Esteetön ja 
saavutettava liikuntatapahtuma -tarkis-
tuslista: www.paralympia.fi/palvelut/es-
teettomyys 

2) Etsi kumppaneita Pyörää ei kanna-
ta keksiä uudestaan. Järkevää on ottaa 
selvää, mitkä muut seurat tai tahot jär-
jestävät samankaltaista toimintaa, koska 
heiltä saa varmasti kullanarvoisia vinkke-
jä. Näitä seuroja löydät Löydä oma seu-
ra -palvelusta, josta lisää tämän oppaan 
sivulla 15. 

Oman kunnan soveltavan liikunnan 
vastaavalta voi kysyä neuvoja toiminnan 
aloittamiseen. Tästä voi olla myös talou-
dellista hyötyä, sillä osa kunnista tukee 
eri tavoin soveltavaa liikuntaa järjestäviä 
tahoja. Myös Paralympiakomitean kaut-
ta löydät erilaisten tukimuotojen äärelle. 
Näitä tukimuotoja ovat esimerkiksi Startti-
stipendi (oppaan sivu 12) ja Ahos-apura-
ha (sivu 13).

Myös lajiliitoilta ja liikunnan aluejärjes-
töiltä löytyy asiantuntemusta toiminnan 
käynnistämiseen. Urheilun ja liikunnan 
apuvälineihin liittyen saa neuvoja ja väli-
neitä käyttöön Soveltavan liikunnan apu-
välinetoiminta SOLIAlta (sivu 17).

3) Käynnistä toiminta Mieti toiminnal-
le sopiva nimi. Seuran on hyvä nimetä 
soveltavasta liikunnasta vastaava. Oh-
jaajatarvetta ei tule yliarvioida. Seuran 
ei tarvitse huolehtia jokaisen osallistu-
jan henkilökohtaisesta avun tarpeesta, 
vaan siihen osallistujat voivat itse saada 
vammaispalvelulain perusteella henki-
lökohtaisen vapaa-ajan avustajan. Ryh-
mää mainostaessa voi jo ilmoittaa, että 
on mahdollista osallistua oman avusta-
jan kanssa. Ohjaajien ei tarvitse olla 
myöskään erityisliikunnan ammattilaisia, 
vaan seuran omat ohjaajat ja valmentajat 
osaavat ohjata myös erilaisten liikkujien 
ryhmää. Aiheesta kiinnostuneet ohjaa-
jat voivat osallistua maksuttomaan so-
veltavan liikunnan verkkokoulutukseen. 
Yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden 
kanssa toteutettavaan verkkokoulutus-
kokonaisuuteen voit tutustua osoittees-
sa www.paralympia.fi/verkkokoulutus. Pa-
ralympiakomitea järjestää jatkossa myös 
online-koulutuksia, joihin voivat osallistua 
kaikki seuratoimijat. Toisessa kohdassa 
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mainittua Ahos-apurahaa voi hakea oh-
jaajien kouluttautumiseen niin opinto-
matkojen kuin valmiiden koulutuskoko-
naisuuksien osalta.

Toiminnan lähtökohdaksi otetaan se, 
että jokainen pääsee mukaan ja onnistuu. 
Kaikille avoimessa seurassa jokainen ko-
kee kuuluvansa joukkoon ja tuntee itsensä 
tervetulleeksi toimintaan. Inkluusio käsittää 
ajatuksen, että kaikilla on yhdenvertaiset 
mahdollisuudet osallistua toimintaan erilai-
sissa rooleissa, kuten liikkujana tai urheili-
jana, vapaaehtoistoimijana tai esimerkiksi 
ohjaajana. Ihmisten erilaisuus ja moninai-
suus nähdään rikkautena ja mahdollisuute-
na kehittää toimintaa entistä paremmaksi. 

4) Tiedota Avainasemassa on paikalli-
nen markkinointi, esim. paikalliset vam-
maisyhdistykset, kunnan erityisliikun-
nanohjaaja/liikuntatoimi, mahdollinen 

Valtti-koordinaattori, koulut, päiväkodit, 
vanhempainyhdistykset ja asumisyksiköt, 
fysio- ja toimintaterapeutit jne. Muistakaa 
mainostaa laajasti myös oman seuranne 
internetsivuilla ja sosiaalisen median ka-
navissa, aivan kuten mitä tahansa muu-
takin ryhmää. Tärkeää on, että mainok-
sessa on mainittu yhteyshenkilö, jolta 
saa halutessaan lisätietoja. Suomen Para-
lympiakomitean kanavien kautta tavoitat 
myös laajan potentiaalisten harrastajien 
joukon (lasten ja nuorten tiedotuskanava 
Sporttiklubi, kuntoutusalan verkostot ja 
sosiaalisen median kanavat). Seura kan-
nattaa ilmoittaa Löydä oma seura -palve-
luun (sivu 15). Kannattaa olla yhteydessä 
myös paikallisiin tiedotusvälineisiin. Ne 
innostuvat usein uudesta toiminnasta ja 
voivat tulla tekemään juttua. 

Vältä toimintaa mainostaessa luette-
lemasta erikseen eri vammoja, sillä se tie 
johtaa nopeasti umpikujaan. Todennäköi-
sesti saat huomata toiminnan soveltuvan 
melko vaivattomasti hyvin laajalle joukol-
le. Kannattaa ilmaista toimintaa mainosta-
essa, onko kyseessä matalan kynnyksen 
ryhmä vai jo tavoitteellisesti harjoittelevil-
le suunnattua toimintaa.

5) Arvioi toimintaa Seuraa kävijämää-
riä, kerää palautetta ja osallista toimin-
taan osallistuvia toiminnan suunnitteluun. 
Kohtele erityisryhmää/-liikkujia kuin mui-
takin seuran jäseniä. Erityisryhmän ei tar-
vitse mm. olla maksuton. Maksut voivat 
olla samat kuin muillakin seuran ryhmillä 
(suositus: henkilökohtaisesta avustajas-
ta ei peritä maksua.). Erityisryhmän tulee 
olla yhdenvertaisessa asemassa myös 
kaikissa muissa seuran toiminnoissa: 
nettisivuilla, viestinnässä, seuran juhlati-
laisuuksissa jne. 
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Seuratukea haetaan sähköisesti Suomisport -palvelusta.

Seuratoiminnan kehittämistuki eli Seu-
ratuki on tarkoitettu lasten ja nuorten 
liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä 
monipuolisen organisoidun liikunnan ke-
hittämiseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama 
Seuratuki on haettavissa kerran vuodes-
sa. Hakuaika aukeaa marraskuussa ja on 
haettavissa noin neljän viikon ajan. Pää-
tökset avustuksista pyritään tekemään 
huhtikuun loppuun mennessä.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai 
urheilua järjestävät paikalliset rekisteröi-
tyneet yhdistykset. Avustus myönnetään 
saajalle harkinnanvaraisena erityisavus-
tuksena. Vuonna 2021 Seuratukea myön-
nettiin 408 hankkeelle. Erityisliikunnan 
hankkeiden määrä on ollut nousussa.

Myönnettävä avustus voi kattaa enin-
tään 75 prosenttia avustettavan toimin-
nan tai hankkeen hyväksyttävistä koko-
naiskustannuksista. Muun rahoituksen 
tulee olla siis vähintään 25 prosenttia. 

Pienin haettava avustussumma on 2 500 
euroa ja suurin 25 000 euroa. Hankkeet 
voivat olla yksi- tai kaksivuotisia.

Seuratuen painopisteenä on matalan 
kynnyksen harrastustoiminnan järjestä-
minen. Seuratuen avulla voidaan kokeil-
la innovatiivisia toimintamalleja, lisätä 
toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi 
uusien lajien kautta tai kehittää lajitoimin-
nan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen 
avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan 
laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea va-
paaehtoistyötä. 

Yksi Seuratuki-haun alatavoitteista 
kuuluu: ”Edistää erityistä tukea tarvitsevi-
en lasten osallistumista seuratoimintaan”.

Seuratukea kannattaa hakea selkeään 
kehittämistarpeeseen hyvällä suunnitel-
malla. Valmistele huolella kehittämishan-
ketta ja varaa aikaa hakemuksen tekoon 
sekä lue tarkasti hakuohjeet. Hanki spar-
rausapua lajiliiton ja/tai liikunnan aluejär-
jestön seurakehittäjiltä. 
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OKM:n Seuratuki on suunnattu 

lasten ja nuorten liikuntaan

Lisätiedot Seuratoiminnan kehittämistuesta: 
www.minedu.fi/avustukset 
(Hae sanahaulla: Seuratuki)



Lisätiedot Startti-stipendistä ja hakulomake: www.paralympia.fi 
(Palvelut –> Apurahat ja tuet).
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Suomen Paralympiakomitean ja Tukilinja-säätiön Startti-stipendi-
järjestelmällä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen vammaisurhei-
lu- 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 suhtautu-
vat vammaiset liikunnan harrastajat iästä riip-
pumatta. Yhteisöhakijoina voivat puolestaan 
olla sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa jär-
jestetään vammaisurheilu- tai -liikuntatoi-
mintaa tai joissa suunnitellaan tällaisen toi-
minnan aloittamista.

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

Startti-stipendiä voi hakea esimerkik-
si välinehankintoihin tai muihin toimin-

nan aloittamiseen liittyviin kuluihin. Stipende-
jä ei ole tarkoitettu kansainvälisen tason huippu-urheilun kulujen 
kattamiseen eikä seuratoiminnan jatkuviin rakenteellisiin kului-
hin, 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/yk-
silöhakija ja max. 1000 euroa/yhteisöhakija. Stipendit rahoittaa 
Tukilinja-säätiö. Kun stipendi on käytetty, Paralympiakomitealle 
lähetetään kertomus ja valokuva stipendin käyttökohteesta. 

Startti-stipendi auttaa 

toiminnan alkuvaiheessa
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Ahos-apuraha osaamisen lisäämiseen 

ja kouluttautumiseen

Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Punaisen Ristin alaisen 
Ahos-säätiön jakama Ahos-apuraha on tarkoitettu kouluttautumi-
seen ja osaamisen kehittämiseen vammaisurheilun ja soveltavan 
liikunnan alueella. Apurahahaku on kahdesti vuodessa, helmi-
kuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä.

Ahos-apurahaa voivat hakea esimerkiksi valmentajat, ohjaajat, 
tuomarit, yhdistys- ja seuratoimijat, lajiliittojen työntekijät, liikun-
nan ammattilaiset sekä kouluttajat, jotka haluavat kehittää omaa 
osaamistaan vammaisurheilun ja -liikunnan teemoissa.
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Lisätiedot perinteisestä Ahos-apurahasta ja Ahos-kehittämistuesta:
www.paralympia.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha

Ahos-apurahaa voi hakea joko valmiisiin koulutuksiin tai semi-
naareihin, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin tai itse räätälöityyn 
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 
Suomen Paralympiakomitean tilille, josta hakija saa tuen asialli-
sia kuitteja ja tilitystä vastaan. Apurahan laskutuksen yhteydessä 
tulee toimittaa asiallinen raportti koulutuksesta/opintomatkasta. 
Hakijan omavastuuosuus on 20 prosenttia haetusta summasta.

Ahos-kehittämistuki

Ahos-apurahan rinnalle lanseerattua Ahos-kehittämistukea voivat 
hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten oppilaitos, urheiluseura, yhdis-
tys tai kunta vammaisurheiluun tai soveltavaan liikuntaan liittyviin 
laajempiin koulutus- ja kehittämishankkeisiin. Tuki on tarkoitet tu 
hankkeille, joissa koulutuksen avulla halutaan synnyttää pysyvää 
liikuntatoimintaa vammaisille tai tukea tarvitseville 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. 
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LÖYDÄ OMA SEURA

Valtti-ohjelma

Löydä oma seura -palvelu: 

www.paralympia.fi/palvelut/

loyda-oma-seura

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 erityisryhmätoimintaa kuin sel-
laisiakin, joissa ei ole vielä yhtään erityis-

liikkujaa, mutta joilla on halua ottaa heitä 
mukaan.

Löydä oma seura toimii Google Maps 
-pohjaisen hakumoottorin turvin. Toimi-
joita 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 voi-
vat käytännössä valita haluamansa liikun-
taharrastuksen koko olemassa olevasta 
tarjonnasta – tietysti talouden ja maan-
tieteen realiteetit huomioiden – on vam-
maisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden 
pyrittävä löytämään tahot, joilla on val-
miuksia vastata heidän tarpeisiinsa. Tie-
dot näistä tahoista ovat pirstaleina ympä-
riinsä, ja tähän Löydä oma seura -palvelu 
tuo parannusta.

Löydä oma seura -palveluun on help-
po ilmoittaa uusi toimija palvelun etusi-
vulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautu-
mislomakkeella. Samalla lomakkeella voi 
myös päivittää jo palvelusta löytyvän toi-
mijan tietoja. 
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Lisätiedot: www.paralympia.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 yk-
sittäisen liikkujan tai esimerkiksi urheiluseuran tai yhdistyksen 
kannata tehdä investointia ennen kuin on päässyt kunnolla ko-
keilemaan välinettä. SOLIAlta voi saada esimerkiksi parayleisur-
heilun heittotuolia tai parajääkiekkokelkkoja seuran tai urheilijoi-
den käyttöön ennen omien välineiden hankintaa.

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

SOLIAa hallinnoi Suomen Paralympiakomitea. 

SOLIA
vuokraa liikunnan apuvälineitä
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Valtti-ohjelmalla lähdettiin ratkomaan 

kysynnän ja tarjonnan ongelmaa

Valtti-ohjelma syntyi osana Euroopan 
Unionin tuella toiminutta ja hollantilaisen 
ammattikorkeakoulun koordinoimaa kol-
mivuotista (2015–2017) SEDY-hanketta 
(Sport Empowers Disabled Youth), jossa 
olivat mukana Hollanti, Suomi, Iso-Britan-
nia, Italia, Ranska, Liettua, Portugali. 

Hankkeessa selvitettiin olemassa ole-
via ongelmia vammaisten lasten liikun-
nan harrastamisen mahdollisuuksiin liit-
tyen sekä etsittiin ratkaisuja kysynnän ja 
tarjonnan ongelmiin.

– Vammaiset lapset eivät tiedä, mikä 
laji tai liikuntamuoto soveltuu heille, mistä 
sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sin-
ne pääsee ja kelpaako mukaan. Perheis-
sä ehkä pelätään, että lapsi ei pärjää tai 
kelpaa mukaan toimintaan. Urheiluseu-
roissa luullaan, että vammaisia liikkujia ei 
kiinnosta seurassa harrastaminen tai pe-
lätään oman osaamisen riittämättömyyt-
tä ja ohjaajaresurssien loppumista, Valtti-
idean äiti, Suomen Paralympiakomitean 
tutkimuspäällikkö Aija Saari avaa kysyn-
nän ja tarjonnan ongelmaa.

Valtti-ohjelma herätti suurta kiinnos-
tusta muissa maissa. Englanniksi Valt-
ti kääntyy muotoon PAPAI (Personal 
Adapted Physical Activity Instructor). 
Osana pilottia silloisessa Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:ssa (nyt 
Suomen Paralympiakomitea) laadittiin 
englanninkielinen käsikirja (PAPAI-hand-
book), jonka pohjalta toimintamallia tes-
tattiin kevyempänä versiona Hollannissa, 
Liettuassa ja Portugalissa. 

Vuoden 2016 Valtti-pilotin jälkeen oh-
jelmaa juurrutettiin Suomessa opetus- ja 
kulttuuriministeriön tukemana vuosina 
2017–2019. Hyväksi havaitusta perusmal-
lista on pidetty kiinni. Ohjelmaan haku on 
keväällä ja liikuntakokeilut oman henki-
lökohtaisen Valtin kanssa syksyllä. Valtit 
ovat opiskelijoita, jotka saavat opintopis-
teitä valttina toiminnastaan. Lähes puo-
let ohjelmassa mukana olleista lapsista ja 
nuorista on raportoinut löytäneensä har-
rastuksen Valtin avulla. 

  Vuonna 2020 alkoi Valtti-kehittämi-
sen kolmas vaihe, kun ministeriön koh-
dennettu tuki loppui. Kansainvälisessä 
yhteistyössä käynnistyi SEDY-hankkeen 
kakkosvaihe (2020–2022), jossa Suo-
men Paralympiakomitea ja Liikuntakes-
kus Pajulahti laativat yhdessä kumppa-
nimaiden (Hollanti, Portugali, Liettua, 
Itävalta) kanssa Valtti-toimintaa tukevia 
tiedotus- ja koulutusmateriaaleja perhei-
den, ohjaajien, oppilaitosten ja urheiluse-
urojen avuksi.  

Suomessa Valtti-toimintamalli jatkuu 
varmimmin niillä paikkakunnilla, joissa 
oppilaitos on kirjannut Valttina toimimi-
sen opetussuunnitelmiinsa ja kunta ottaa 
päävastuun paikallisesta koordinoinnis-
ta. Valtakunnallinen koordinointivastuu 
on edelleen Suomen Paralympiakomite-
alla. 

Lue lisää: www.paralympia.fi/liikunta/
lapset-ja-nuoret/valtti
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Valtti urheiluseuroissa

Turunseudun Kenttäurheilijoissa parayleisurheilu 

on ollut alusta lähtien toiminnan ytimessä

Turunseudun Kenttäurheilijat on nuori, 
marraskuussa 2018 perustettu yleisur-
heiluseura. Se on uuden sukupolven ur-
heiluseura myös siitä näkökulmasta, että 
parayleisurheilulla on alusta lähtien ollut 
vahva jalansija seuran toiminnassa.

– Kilparyhmämme, eli ryhmä, jossa on 
seuran ne urheilijat, jotka haluavat har-
joitella ja urheilla tavoitteellisesti, on in-
tegroitu ryhmä. Siellä on vammattomat 
urheilijat ja parayleisurheilijat samassa, 

ja konsepti toimii todella hienosti, sanoo 
Kenttäurheilijoiden valmennuspäällikkö 
Janne Keränen.

Kenttäurheilijoilla on myös nuorten 
pararyhmä, joka on sopiva harrastuksen 
aloituspaikka vammaan, tuen tarpeeseen 
tai jopa ikään katsomatta. Paraurheilun 
erityispiirteisiin kuuluu, että urheilijan po-
lulle voi saapua myös vaikka aikuisiällä 
vammautumisen jälkeen tai muuten vain 
halutessaan aloittaa uuden harrastuksen.

Turunseudun Kenttäurheilijoiden Eetu Kuisma (oikealla) oli mukana vuoden 2021 parayleisurheilun EM-kil-
pailuissa Puolassa ja tähtää vuoden 2024 Pariisin paralympialaisiin. Kuvassa hän on kilpasilla Antti Hovin 
kanssa vuoden 2020 parayleisurheilun SM-kilpailuissa Turussa.
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– Se on ryhmä, jossa on hyvä ja turval-
linen aloittaa urheileminen. Osa kokoon-
tuu kerran viikossa, osa kaksi kertaa, eli 
siinä on mahdollista pelkästään harras-
taa tai sitten sitä kautta voi halutessaan 
nousta mukaan kilpaurheiluun. Nytkin 
sieltä on juuri nostettu urheilijoita kilpa-
ryhmään, Keränen kertoo.

Myös seuran ikäkausiryhmät ovat 
avoimia kaikille, samoin kuin kesän yleis-
urheilukoulut. Turunseudun Kenttäurhei-
lijoissa ei oikeastaan ole kysymys yleis-
urheilusta ja parayleisurheilusta, vaan 
kaikki on sulavasti saman yleisurheilu-
seuran alla.

Jos kesän yleisurheilukoulut jättää las-
kusta pois, on Kenttäurheilijoissa noin 40 
harrastajaa, joista 12 on parayleisurheili-
joita. Skaala on laaja, mukana on liikun-
ta-, näkö- ja kehitysvammaisia sekä elin-
siirron saaneita urheilijoita.

– En ole koskaan sanonut kenellekään 
ei, vaan kaikki saavat tulla. Ja kaikkien 
ei tarvitse todellakaan kilpailla, saa myös 
vain harrastaa, Keränen linjaa.

Keränen aloitti valmentamisen nuore-
na miehenä Naantalin VG-62:n jääkiek-
komaalivahtien kanssa. Omien tyttärien-
sä harrastusten kautta hän päätyi ensin 
telinevoimistelu- ja sitten yleisurheiluval-
mentajaksi.

– Yleisurheilun valmentajatouhuista 
innostuin todella ja kävin Suomen Urhei-
luliiton valmentajatutkinnon, ammattival-

mentajatutkinnon ja vielä liikuntaneuvo-
jatutkinnonkin, Keränen sanoo.

Lähipiirissä oli kehitysvammainen hen-
kilö, joten tukea tarvitsevien henkilöiden 
oikeus harrastaa oli jo lähtökohtaisesti lä-
hellä Keräsen sydäntä. Kun häntä pyydet-
tiin viime vuosikymmenen loppupuolella 
Liedon Parman valmennusvastaavaksi, 
Keränen asetti ehdoksi, että tulee, jos 
parayleisurheilu otetaan osaksi seuran 
toimintaa. Näin tapahtui.

Kun Keräsen ja Parman tiet erosivat 
vuonna 2018, tuli ajankohtaiseksi perus-
taa uusi seura, jossa parayleisurheilu oli-
si heti alusta alkaen toiminnan ytimessä.

– Se oli aika haastavaa. Turussa on hir-
veän monta yleisurheiluseuraa jo ennes-
tään, ja sinne väliin täytyi yrittää kamme-
ta, Keränen toteaa.

Yleisurheilukilpailuihin ilmoittaudu-
taan Kilpailukalenteri-järjestelmän kaut-
ta. Parayleisurheilijoiden ilmoittautumi-
nen vammattomien kisoihin on edelleen 
suomalaisessa yleisurheilussa usein han-
kalaa, joskin Keräsen mukaan viime vuo-
sina siinä on otettu askelia eteenpäin.

– Aluksi järjestävien seurojen asen-
ne oli, että ei me oteta, ei pääse kilpaile-
maan, koska emme me osaa, emme tiedä 
mitä kaikkea siihen tarvitaan. Ei haluttu 
tehdä yhteistyötä tai kysytty edes mitään, 
vaan suoraan sanottiin, että ei oteta. Nyt 
sekin on parantunut jo aika paljon täällä 
Varsinais-Suomessa, Keränen toteaa.
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Tullaan sen kysymyksen äärelle, että 
olisiko parempi, että kaikissa tai ainakin 
mahdollisimman monessa yleisurheilu-
seurassa olisi ainakin jonkin verran pa-
rayleisurheilijoita ja tuntemusta aiheesta 
vai onko parempi keskittää alueen pa-
rayleisurheilijat yhdelle seuralle, jolla asi-
antuntemusta ja intoa on runsaasti?

– Molemmissa on hyvät ja huonot puo-
lensa. Jos parayleisurheilijat ovat samas-
sa seurassa, niin toimintaa on helpompi 
pyörittää ja heillä on mahdollisuus saa-
da tietotaito ja osaava valmennus käyt-
töönsä, mutta sitten taas toisaalta jokai-
sessa seurassa pitäisi kyllä olla jonkin 
verran edes ymmärrystä aihealueesta. 

Parayleisurheilijallakin tulisi olla mahdol-
lisuus edustaa sitä seuraa, jota haluaa, 
Keränen sanoo.

Tällä hetkellä toiminta Varsinais-Suo-
messa painottuu Turunseudun Kenttä-
urheilijoihin. Seura sai opetus- ja kult-
tuuriministeriön myöntämää Seuratukea 
hankkeelle nimeltä Parayleisurheilu kai-
kille Varsinais-Suomessa. Hankkeen ai-
kana Kenttäurheilijat pyrkii levittämään 
parayleisurheilutoimintaa myös maakun-
nan muihin kuntiin.

Syksyllä 2021 Turussa käynnistyi myös 
paraurheilun valmennuskeskus Turun 
Seudun Urheiluakatemian, Turunseudun 
Kenttäurheilijoiden, Suomen Paralympia-
komitean ja Ammattiopisto Spesian yh-
teistyönä.

Valmennuskeskuksen toiminta käyn-
nistyi kolmen aamupäiväharjoituksen 
muodossa ja tulee laajentumaan jatkos-
sa. Mukaan otetaan kaikkien lajien ur-
heilijoita, mutta ainakin alkuun valtaosa 
urheilijoista on yleisurheilijoita. Keränen 
tosin painottaa, että paraurheilussa lajien 
väliseen yhteistyöhön on sekä tarve että 
hyvät edellytykset.

– Parajääkiekkoilijat voivat kesäisin 
hyvin olla yleisurheilijoita. Lajikateuteen 
ei ole varaa, vaan pyritään aidosti löytä-
mään urheilijalle sopiva laji, Keränen to-
teaa.

Janne Keränen uskoo, että vuoden 
2024 kesäparalympialaisissa Pariisissa 
tullaan näkemään ensimmäinen Turun-
seudun Kenttäurheilijoiden urheilija.

– Eetu Kuisma oli jo mukana mennee-
nä kesänä Puolan EM-kilpailuissa. Hän 
juoksi 100, 200 ja 400 metriä ja hyppäsi 
pituutta. Jo muutaman vuoden ajan meil-
lä on ollut Eetun kanssa selkeä tähtäin 
Pariisissa 2024, Keränen linjaa. 

Janne Keränen on Turunseudun Kenttäurheilijoi-
den perustaja ja valmennuspäällikkö.
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Jotta jokaiselle olisi porukka, johon kuulua

Joukko nuoria miehiä, joilla ei oikein ole 
mitään mielekästä tekemistä. Tämä lähtö-
kohta on kautta maailmanhistorian tuot-
tanut melko lailla ongelmia.

Mutta toisin kävi Jormualla, pienessä 
kainuulaiskylässä parikymmentä kilomet-
riä Kajaanin keskustasta pohjoiseen. Siel-
lä nuoret miehet käyttivät joutilaisuutensa 
ja tympääntymisensä mahdollisuuksien 
puutteeseen rakentavasti koko yhteisön 
hyödyksi. Vuonna 2011 syntyi urheiluseura 
Jormuan Tarmokkaat Urheilijat.

– Kukaan ei järjestänyt meille mitään, 
niin ei jäänyt muita vaihtoehtoja kuin jär-
jestää itse itselleen toimintaa, kertoo seu-
ran perustajajäseniin kuuluva Miikka Kor-
telainen.

– Aloiteltiin sählypallon läikyttäminen 
kyläkoulun onnettoman kokoisessa salis-
sa ja siitä se sitten varsin pian ryöväytyi 
käsistä, hän jatkaa.

Salibandyn jälkeen seuran lajivalikoi-
massa on ollut vaihtelevasti tarpeen mu-
kaan eri lajeja, lentopalloilusta hiihtoon ja 
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pilkkimiseen. Matalan kynnyksen liikun-
tatapahtumat ovat myös kuuluneet kiin-
teästi seuran toimintaan. Jousiammunta-
harrastus meinasi viime vuosikymmenen 
aikana kuihtua kasaan Kajaanin seudulla, 
joten Jormuan Tarmokkaat Urheilijat otti 
lajin siipiensä alle.

– Tehtiin pieni pelastusoperaatio ja 
elvytettiin laji. Tällä hetkellä meillä pyö-
rii kolme vuoroa tosi mukavasti Kajaanin 
liikuntahallilla, Kortelainen kertoo.

Alusta asti Jormuan Tarmokkaiden Ur-
heilijoiden toiminta on ollut kaikille avoin-
ta. Samalla jalkapallovuorolla kentällä 
saattaa kirmata 6-vuotias ja 76-vuotias.

– Kantava ajatus on, että järjestetään 
sellaista mukavaa toimintaa, johon ke-
nellä tahansa on mahdollisuus osallistua 
ikään, kuntoon, harrastuneisuuteen tai 

varallisuuteen katsomatta, Kortelainen 
linjaa.

Soveltavan liikunnan ryhmän perusta-
minen lievästi kehitysvammaisille nuorille 
aikuisille on luontevaa jatkoa Tarmokkai-
den muulle toiminnalle.

– Meillä on ollut mukana jo pitkään 
lievästi kehitysvammaisia nuoria aikuisia 
kaikessa mitä järjestämme, on se sitten 
talkoiden tekemistä tai muuta yhdessä 
touhuamista. Olemme pohtineet jo pi-
demmän aikaa tätä haastetta, että mo-
nesti kehitysvammaiset ihmiset jäävät ul-
kopuolelle harrastuksista ja yhteisöistä, 
Kortelainen sanoo.

Jormuan Tarmokkaiden Urheilijoiden 
soveltavan liikunnan ryhmä ei ole pelkäs-
tään Tarmokkaiden omaa toimintaa, vaan 
konsepti toimii siten, että Kortelaisen ja 
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tippuvat pois. Kun koulu loppuu, hiipuu 
usein myös koulun kautta tuleva yhteisö 
ja nämä nuoret aikuiset saattavat jäädä 
tyhjän päälle, Kortelainen sanoo.

– Me näemme yhteisöllisyyden puut-
teen isona uhkana ja rasitteena yhteis-
kunnassamme ja sitä me yritämme tässä 
omalta osaltamme olla taklaamassa. Ha-
luamme, että kaikilla olisi mahdollisuus 
liikkua ja kuulua porukkaan.

Soveltavan liikunnan ryhmän tavoit-
teena ei ole ohjata osallistujia niinkään 
urheilijan polulle vaan yhteisöllisen toi-
minnan piiriin. Toki urheilijaksikin voi ja 
saa pyrkiä.

– Jollekin luonnollinen tapa osallistua 
seuratoimintaan voi olla, että hän käy te-
kemässä talkoita seuralle. Tärkeintä on, 
että jokaiselle löytyisi se porukka, johon 
kuulua, Kortelainen toteaa. 

Tarmokkaiden puheenjohtajan Reima 
Korhosen isännöimä ryhmä käy neljän 
viikon jaksoissa tutustumassa kajaani-
laisten urheiluseurojen toimintaan. Syk-
syllä 2021 ohjelmassa on sulkapalloa Ka-
jaanin Sulkapalloilijoiden vuorolla, sitten 
judoa Kajaanin Judokerhon alaisuudessa 
ja joulukuussa vielä jousiammuntaa Tar-
mokkaiden omassa ryhmässä.

– Me hoidetaan Reiman kanssa ryhmä 
paikalle oikeaan aikaan ja oikeanlaisissa 
varusteissa ja lajiosaaminen tulee seu-
rasta, jonka vieraaksi mennään. Jokai-
nen seura kantaa kortensa kekoon niin, 
että vastaa oman lajinsa kustannuksista 
ja me vastaamme seuran kassasta muis-
ta kustannuksista. Osallistujille tämä on 
ilmaista. Näemme, että tämä on kiinteä 
osa meidän perustoimintaamme ja sitä 
kautta on oikeutus laittaa siihen rahaa, 
jota varainhankinnalla ja talkoilemalla 
saadaan kerättyä, Kortelainen selvittää.

– Pyrimme saamaan näitä kehitysvam-
maisia nuoria aikuisia kiinnittymään ka-
jaanilaisiin seuroihin ja nimenomaan sillä 
ajatuksella, että ei luoda seuraan kehi-
tysvammaisten omaa vuoroa, vaan että 
heidät otettaisiin mukaan seuran perus-
toimintaan. Että kaikki voisivat tehdä yh-
dessä, eikä lajiteltaisi ihmisiä ominaisuuk-
sien mukaan, hän jatkaa.

Lievästi kehitysvammaiset nuoret ai-
kuiset valikoituivat kohderyhmäksi sillä 
perusteella, että heidän kohdallaan seu-
ratoimintaan mukaan pääsemiselle on 
usein olemassa aito sosiaalinen tarve.

– Alun perin suunniteltiin, että olisi ol-
lut kohderyhmänä nuoremmat, mutta sit-
ten kun käytiin aiheesta keskustelua, niin 
todettiin, että heillä itse asiassa on vielä 
monia asioita elämässä, jotka sitten pa-
rikymppisenä koulun päättyessä usein 
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Hyvoli käynnisti erityisryhmätoiminnan  

osana Harrastamisen Suomen mallia

Valtti urheiluseuroissa   

Hyvinkään voimistelu ja liikunta Hyvoli 
ry:ssä oli jo pidemmän aikaa ollut ajatuk-
sissa voimistelun erityisryhmätoiminnan 
aloittaminen. Resurssipula oli suurin syy 
siihen, että asia oli jäänyt vain puheiden 
asteelle, mutta syksyllä 2021 palaset lok-
sahtivat kohdalleen.

Vuonna 2020 Hyvoli oli ilmoittautunut 
Suomen Paralympiakomitean koordinoi-
man Avoimet ovet -urheiluseurahank-
keen pilottiseuraksi. Se toi vahvan sel-
känojan Hyvolin toimistolle sen suhteen, 
ettei erityisryhmätoimintaa täydy käyn-
nistää täysin ummikkona.

– Tämä on pitkä hanke, joten voimme 
lähteä ihan alusta rakentamaan toimin-
taa, eikä ollut tiukkaa rajaa, että juuri täl-
lä kaudella täytyy saada ryhmä kasaan. 
Toinen meitä helpottava asia hankkees-
sa oli, että sieltä kautta saatiin monen eri 
tahon tuki, ei tarvinnut lähteä yksin näitä 
asioita selvittämään, Hyvolin seuratyön-
tekijä Saila Rajala sanoo.

Alun perin Hyvolin oli tarkoitus perus-
taa avoin ryhmä iltatoimintana siten, että 
Hyvinkään kaupunki olisi myöntänyt toi-

minnalle avustuksen. Avustuksen saa-
minen jäi kuitenkin piippuun ja homma 
näytti viime keväänä kuihtuvan kasaan.

– Sitten Etelä-Suomen Liikunnasta ja 
Urheilusta (ESLU) oltiin kaupungin liikun-
tatoimeen yhteydessä, ja he miettivät 
vielä ratkaisua, miten ryhmä saataisiin 
käyntiin. He keksivät, että tämä voitaisiin 
kytkeä Harrastamisen Suomen malliin ja 
sitä kautta rahoitus saatiinkin järjesty-
mään, Rajala kertaa.

Harrastamisen Suomen malli on ope-
tus- ja kulttuuriministeriön koordinoima 
hanke, jossa mahdollistetaan jokaiselle 
lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton 
harrastus koulupäivän yhteydessä. Minis-
teriö jakaa avustuksia hankkeille, joissa 
harrastustoimintaa tuodaan tavalla tai toi-
sella koulupäivän kylkeen.

Hyvinkään tapauksessa yhteistyökuvi-
ossa mukana ovat Hyvoli ja Hakalantalon 
koulu, jossa toimii useampi erityisluokka. 
Näiden pidennetyn oppivelvollisuuden 
(POV) luokkien iltapäiväkerhotoimintaan 
liitettiin syksystä 2021 lähtien kerran vii-
kossa järjestettävä voimistelukerho.
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– Koulun toive oli, että ryhmiä ei sekoi-
teta koronan takia, joten siihen on kehi-
tetty kiertosysteemi, jossa ryhmät vuorot-
televat viikoittain meidän kerhossamme 
siten, että samalla ryhmällä on voimiste-
lua aina muutaman viikon välein, Rajala 
selvittää.

Kerhon ohjaajana toimii Hyvolin 
joukkuevoimistelun vastuuvalmenta-
ja Emilia Rantsi, jolla on erinomaisen 
soveltuva tausta työhön.

– Olen ensinnäkin seuran päätoi-
minen työntekijä, joten minulla on 
mahdollisuus pitää päiväsaikaan tätä 
kerhoa, kun valmennustuntini ovat il-
taisin, Rantsi aloittaa.

– Lisäksi minulla on vuosien kokemus 
koulukäynninohjaajan työstä ajalta en-
nen kuin siirryin seuralle töihin. Olen itse 
asiassa ollut vuoden jopa tässä kyseises-
sä koulussa töissä, joten löytyy taustaa 
myös erityislasten kanssa työskentelystä, 
hän jatkaa.

Rantsi on saanut arvokkaita vinkkejä 
myös hyvältä ystävältään, pitkään kehi-
tysvammaisten Special Olympics -rytmis-
tä voimistelua valmentaneelta Mari Mies-
koselta.

Syksyn 2021 ensimmäiset kokemuk-
set iltapäiväkerhoryhmien ohjaamisesta 
ovat positiivisia.

– Siitä on sen verran kauan aikaa, kun 
olin töissä erityislasten parissa, että ei ollut 
muistikuvia, miten hyvin heillä yleisesti on 
motoriset taidot hallussa. Tämä on ollut po-
sitiivinen yllätys, on oikeasti aika ketteriä-
kin lapsia ja ennen kaikkea he uskaltavat 
ihanan reippaasti tehdä, vaikka eivät etu-
käteen tiedä, onnistuvatko, Rantsi sanoo.

Hyvolissa uskotaan, että iltapäiväker-
hotoiminta on hyvä ensimmäinen askel 
seuran erityisryhmätoiminnassa.

– Monen seuran ongelma tuntuu ole-
van, että mistä löytää harrastajia erityis-
ryhmään. Kouluyhteistyön kautta saam-
me valmiiksi harrastajia ja heistä ehkä 
osa olisi valmis jatkossa harrastamaan 
voimistelua myös ilta-aikaan ja ottaisivat 
kavereitakin mukaan, Saila Rajala toteaa.

– Ajatus on, että laajennamme toimin-
taa mahdollisesti jo ensi kaudeksi niin, 
että meillä olisi oma erityisryhmä, johon 
kuka tahansa voi osallistua, hän jatkaa. 

Emilia Rantsi.



Joensuu ja koko Pohjois-Karjalan alue on 
pullollaan perinteikkäitä ja vireitä urheilu-
seuroja, mutta näiden seurojen alaisuu-
dessa on ollut suhteellisen vähän erityis-
ryhmätoimintaa.

Nyt tilanne on kuitenkin kohentumas-
sa vauhdilla. Osaltaan muutosta on ollut 
vauhdittamassa Suomen Paralympiako-
mitean Avoimet ovet -urheiluseurahan-
ke, joka on koonnut alueen seurat yhteen 
pohtimaan erityisryhmätoiminnan käyn-
nistämiseen liittyviä kysymyksiä.

Isossa roolissa on Pohjois-Karjalan 
Liikunnan (PoKaLi) seurakehittäjä Jouni 

Lehtimäki, joka toimii Avoimet ovet -hank-
keen alueellisena koordinaattorina. Hän 
on myös kontionlahtelaisen jalkapalloseu-
ran Lehmon Pallon osa-aikainen valmen-
nuspäällikkö, ja juuri jalkapallossa erityis-
ryhmätoimintaa on alueella jo pidemmän 
aikaa ollut. Sieltä on löytynyt malli muille la-
jeille, miten homman voi saada toimimaan.

– Olin aikaisemmin Joensuussa Jipon 
toiminnanjohtajana ja siellä on jo pitkälti 
toistakymmentä vuotta pyörinyt erityisai-
kuisten futiskerho. Sitä kautta meillä on 
ollut oppia jo vähän omasta takaa, Leh-
timäki sanoo.

28

Valtti urheiluseuroissa

Pohjois-Karjalan urheiluseurat innostuivat joukolla 

erityisryhmätoiminnan käynnistämisestä



Kahden kauden ajan on ollut toimin-
nassa myös erityislasten jalkapallokerho, 
jossa Lehmon Pallo ja Jippo Juniorit jaka-
vat vetovastuun.

– Lehmon Pallolla on hyvät olosuhteet 
kesäisin, joten me hoidamme kerhon 
vetämisen kesäaikaan ja Jippo Juniorit, 
koska he pystyvät käyttämään Joensuun 
jalkapallohallia, hoitavat talviajan. Ohjaa-
jat pysyvät samoina ja samat ihmiset voi-
vat harrastaa läpi vuoden, mutta seurojen 
vetovastuu vain vaihtuu loka-marraskuun 
vaihteessa, Lehtimäki kertoo.

Samanlaista yhteistyötä LehPa ja Jip-
po tekevät myös perhefutiksen puolella. 
Seuroissa ymmärretään yhteistyön ole-
van avain alueen jalkapalloilun kehittymi-
seen, eikä naapurikateutta ole ilmassa. 
Samanlaista yhteen hiilleen puhaltami-
sen henkeä on ollut myös yli seurarajo-
jen Avoimet ovet -hankkeen kokoontu-
misissa.

– Aikaisemminkin Joensuun alueella 
on kysyntää erityisryhmätoiminnan suh-
teen varmasti ollut, mutta järjestäjiä ei 
ole löytynyt. Osittain tämä Avoimet ovet 
-hanke on auttanut siihen, että on ollut 
paikallinen verkosto ja siinä mukana nä-
mä meidän pari seuraa, joilla jo on ko-
kemusta asiasta, niin olemme pystyneet 
antamaan vinkkejä toiminnan käynnistä-
miseen, Lehtimäki pohtii.

Lehtimäki nostaa esiin kaksi tärkeää 
asiaa toimintaa käynnistäessä: ennakko-
markkinoinnin ja osaavat ohjaajat.

– Kun LehPassa pari vuotta sitten 
käynnisteltiin erityislasten futiskerhoa, 
niin kävimme parin ohjaajan kanssa Kon-
tionlahden kouluilla pitämässä erityisluo-

kille ja -oppilaille pienen puolen tunnin 
futistuokion, jonka kautta lapset innostui-
vat lajista ja halusivat tulla mukaan. Sil-
lä tavalla toiminta saatiin vaivattomasti 
käyntiin.

Lehtimäki kiittelee myös sekä Kontion-
lahden kunnan että Joensuun kaupungin 
apua markkinoinnissa. Havaittavissa on, 
että kysyntää eri lajien erityisryhmätoi-
minnalle tosiaan on, kunhan vain siitä 
saadaan tietoa levitettyä.

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kam-
puksella opiskelee erityispedagogiikan 
opiskelijoita, joista on löytynyt erinomai-
sia ohjaajia LehPan ja Jipon futiskerhoon. 
Sieltä on mahdollista muidenkin lajien 
rekrytoida osaavaa väkeä.

– Meille ja Jipolle molemmille oli tärke-
ää silloin futiskerhoa käynnistäessä, että 
tämän ei ole tarkoitus tuottaa seuralle tu-
loja, vaan haluttiin panostaa ohjauksen 
laatuun, että on oikeasti sellaiset henkilöt 
ohjaamassa, jotka sen hallitsevat, Lehti-
mäki toteaa.

Erityisryhmätoiminta on Pohjois-Karja-
lan urheiluseuroissa lähtenyt käyntiin tai 
käynnistymässä lähiaikoina useassa eri 
lajissa ja eri puolilla maakuntaa.

– Lieksassa on jo käynnistynyt erityis-
lasten luistelukerho, Joensuussa se on 
alkamassa talvella. Kontionlahden puo-
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lella on alkanut erityislasten salibandy-
kerho ja Joensuussa Josba on loppuvuo-
den aikana tai viimeistään ensi keväänä 
käynnistämässä oman ryhmän, Lehtimäki 
luettelee.

– Myös tanssikerho Cat People on 
kysellyt, että saisivatko vähän apuja ja 
neuvoja, miten laittaa erityistanssikerho 
pyörimään. Eli nyt rupeaa tarjontaa ole-
maan useammassa lajissa kohta puolin, 
hän jatkaa.

Esimerkiksi yleisurheilu, hiihto, voi-
mistelu ja koripallo ovat isoja lajeja Joen-
suun seudulla, joten potentiaalia uusiin-
kin lajivaltauksiin on olemassa, Lehtimäki 
uskoo.

– Joensuun Voimistelun ja Liikunnan 
kanssa on käyty jo keskustelua, että mi-
ten voimme tukea heitä aloittamaan toi-
mintaa. He ovat kiinnostuneita tarjoa-
maan sitä sekä aikuisille että lapsille. 
Myös Joensuun Kataja on tosi iso seura, 
jolla on monta lajia, ja uskoisin, että he 
mielellään olisivat toteuttamassa toimin-
taan ainakin jossain lajissa, Lehtimäki sa-
noo. 
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