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Teams-kokous



Illan sisältö
• Kokoontumisen avaus klo 17.30
• Paralympiakomitean esittäytyminen – Sari Kuivas klo 17.35

– Soveltavan liikunnan mahdollisuudet urheiluseuratoiminnassa
• Edellisen urheiluseurafoorumin muistio / käsitellyt asiat n. klo 

18.00
• Urheiluseurojen ajankohtaiset n. klo 18.15
• Yhdistysasiakirjan eettiset periaatteet n. klo 18.35
• Talven tapahtumat n. klo 19.00
• Liikuntahallihanke n. klo 19.10
• Muut asiat n. klo 19.20

– Liikunnan polku –hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2021 asti
– Harrastamisen Suomen mallin pilotointi keväällä 2021

• Kokoontumisen päättäminen n. klo 19.30
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Sari Kuivas alueellinen yhteyshenkilö
sari.kuivas@paralympia.fi 



Suomen Paralympiakomitea

• Valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, 
näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja 
dialyysissä oleville henkilöille.

• Kehittää ja koordinoi suomalaista vammaisurheilua ja -
liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina 
kansainväliseen huippu-urheiluun saakka.

• Toimii vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden edunvalvojana kilpaurheilussa ja 
harrasteliikunnassa.

• Vastaa vammaishuippu-urheilun kansainvälisestä 
vaikuttamisesta sekä sen viestinnästä ja mielikuvista 
Suomessa.
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Paralympiakomitean verkosto

Jäsenet

• Paikallisyhdistyk-
set

• Seurat
• Lajiliitot

Sidos-
ryhmät

• Yrityskumppanit
• Vammaisjärjes-töt
• SUEK ry
• Olympiakomitea
• Lajiliitot
• Liikunnan 
aluejärjestöt

• Urheiluakatemiat
• Oppilaitokset

Paralympia-
komitea

• Kevät- ja 
syyskokoukset

• Hallitus
• Henkilöstö (23)
• Valiokunnat
• Työryhmät

Liikunta

Urheilu

Special
Olympics

Elinsiirron 
saaneiden 
liikunta ja 

urheilu

• Lapset ja nuoret
• Harrastaminen
• Luontoliikunta

• Apuvälinevuokraus

• Lajiliittona 10 lajille
• Paralympialaiset (HUY)

• Nuorten 
paralympiaryhmä

• Luokittelu
• Arvokilpailujen 

järjestäminen

• Lajitoiminta
• Kotimaan kilpailut

• Kv. kilpailut ja 
maailmankisat

• Lajitoiminta
•

• Kilpailutoiminta
Tuki-

palvelut

• Koulutus
• Edunvalvonta

• Vaikuttaminen
• Tutkimus
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Avoimet ovet hanke (2020-2023)

• Eväitä urheiluseuroille vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien 
harrastajien mukaan ottamiseen

• Kehittämisprosessi perustuu Hollannissa muovattuun 8-
vaiheiseen seurojen kehittämismalliin (Samen Sporten)

• Toteutetaan yhteistyössä 11 liikunnan aluejärjestön ja kuuden lajiliiton 
kanssa. (hiihtoliito, palloliitto, salibandyliitto, taekwondoliitto, uimaliitto, 
voimisteluliitto)

• Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille alueellisia 
verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa (Popli)

• Halutaan jakaa ja jalostaa jo olemassa olevia toimivia käytäntöjä
• Seurat pääsevät oppimaan toisiltaan yli lajirajojen
• Avoimet ovet -seurakäsikirja.
• Hanketyöntekijä/seurakehittäjä  Nina Peltonen 

nina.peltonen@paralympia.fi

mailto:nina.peltonen@paralympia.fi


Luokittelu 
kehittämishanke (2020-2021)

• Lajikohtaisten luokittelutoimenpiteiden ja -järjestelmien kehittäminen 
yhdessä lajiliittojen kanssa.

• Luokittelun asiantuntijoiden tietotaidon hyödyntäminen ja 
lisääminen.

• Luokittelukoulutuksen lisääminen.
• Luokitteluun liittyvän tutkimuksen lisääminen.
• Luokittelun tietosuojajärjestelmän käyttöönotto.

Hanketyöntekijä Kati Kauhanen kati.kauhanen@uimaliitto.fi
https://www.theseus.fi/handle/10024/348514 Linnanmaa Aino 
lopputyö

mailto:kati.kauhanen@uimaliitto.fi
https://www.theseus.fi/handle/10024/348514


Koulutus

• Soveltavan liikunnan verkko-opinnot 
Suomen Paralympiakomitean ja Liikuntakeskus Pajulahden kanssa 
yhteistyössä

• Työpajat
• Sherborne –liikunta
• Lajiliittojen omat koulutukset
• Lasten liike koulutukset, joissa huomioitu tukea tarvitsevat (Popli)



Löydä oma seura palvelu

sekä

www.välineet.fi sivusto
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SUOMEN 
PARALYMPIAKOMITEA



Urheiluseurojen ajankohtaiset

• Kuulumiset 
seuratoimijoilta
– Miten menee? 
– Mitä tulossa?

17.12.202012

Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:
• Limingan Niittomiehet: Puheenjohtaja 

vaihtunut ja uutena puheenjohtaja on 
aloittanut Satu Mattila. 

• YU-jaosto: Harjoittelu koronan vuoksi 
siirtynyt ulos. Uudenvuoden juoksu on 
tänä vuonna virtuaalisena. 
Niittomiesten yleisurheilujaosto 
saanut Sinettiseura statuksen.

• Hiihtojaosto: Limingan laduilla ollut 
kuhinaa. Ehdotettiin, että voisiko latua 
paikkoa alueelle tuotavalla lumella 
vesisateen jäljiltä, jotta ihmiset 
pääsisivät liikkumaan. 

• Limingan Kiekko: Ei yhteisiä treenejä nyt 
korona-aikana, pelaajat harjoittelevat 
omatoimisesti.

• Limingan judossa myös harjoittelu tauolla. 
Maajoukkueleirille 3 henkilöä lähdössä.



Yhdistysasiakirjan eettiset 
periaatteet



Yhdistysasiakirjan eettiset periaatteet

Taustaa yhdistysasiakirjasta
• ”Yhdistyksillä ja kunnalla on sama päämäärä: kuntalaisten 

hyvinvoinnin tukeminen ja ennaltaehkäisevien toimintojen 
tuottaminen. Yhteiseen päämäärään pääsemiseksi kunta 
haluaa tukea yhdistystoimintaa tunnustamalla yhdistysten 
merkityksen kunnalle, tarjoamalla maksuttomia tiloja 
yhdistysten käyttöön, maksamalla järjestöavustuksia, 
tukemalla yhdistysten toimintaa nimetyn 
järjestöyhdyshenkilön avulla, ottamalla yhdistykset mukaan 
kunnan toimintojen suunnitteluun, viestimällä yhdistysten 
toiminnasta kuntalaisille sekä kutsumalla yhdistykset 
säännöllisesti koolle.”
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Yhdistysasiakirjan eettiset periaatteet

• Periaatteiden tarkoituksena on määrittää pelisäännöt 
tilojen varaukseen ja tilojen käyttöön yhdistysten 
toiminnassa. 

• Periaatteet liitetään koskemaan kaikkia tiloja ja 
yhdistyksiä, jotka hyödyntävät toiminnassaan kunnan 
ylläpitämiä ja/tai kunnan käyttöön tarjoamia tiloja. 

• Periaatteiden tarkoituksena on luoda kaikille 
yhdistyksille tasapuoliset mahdollisuudet varata ja 
käyttää kunnan omistamia/ylläpitämiä tiloja ja paikkoja.
– Tilojen ja paikkojen käyttöoikeuksien jakamisessa 

hyödynnetään voimassaolevia periaatteita ja 
jakokriteerejä, mahdollisesti tila- ja paikkakohtaisesti.
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Yhdistysasiakirjan eettiset periaatteet

Tilojen ja paikkojen käyttöoikeuden hakeminen (varaus 
tai kausivauraus)
• Hakemisessa annetaan niin tarkat tiedot ryhmien 

määristä ja koosta, tarvittavista tiloista sekä välineistä 
kuin se hakemuksen tekohetkellä on mahdollista.
– Mikäli hakemustietoihin tulee muutosta, ilmoitetaan niistä 

mahdollisimman pian tiloja hallinoivalle toimijalle.
• Hakemisen yhteydessä sitoudutaan tilojen tai paikkojen 

käyttöehtoihin ja -sääntöihin.
• Käyttämättä jääneet haetut varaukset perutaan ja tila 

tai paikka vapautetaan muille käyttöön (yksittäiset 
varaukset ja kausivaraukset).
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Yhdistysasiakirjan eettiset periaatteet

Tilojen ja paikkojen käyttäminen
• Kaikki käyttäjät (esim. harrastajat, urheilijat, valmentajat ja 

vanhemmat) sitoutuvat noudattamaan kunnan linjauksia 
yhdistystoimintaa koskien.
– Toisten käyttäjien ja käyttäjäryhmien toimintaa ei häiritä tahallisesti.
– Valmentajat, vanhemmat, huoltajat ja muut täysi-ikäiset toimijat 

ymmärtävät esimerkin vaikutuksen lapsiin sekä nuoriin oman 
toiminnan osalta ja käyttäytyvät tiloissa/paikoissa asiallisesti.

– Valmentajat, vanhemmat, huoltajat ja muut täysi-ikäiset sitoutuvat 
omalla toiminnallaan mahdollistamaan sen, että jokaisella 
harrastajalla, urheilijalla, valmentajalla ja osallistujalla on mahdollisuus 
käyttää tilaa tai paikka ilman pelkoa tulla häirityksi tai kiusatuksi.

• Kaikki käyttäjät (esim. harrastajat, urheilijat, valmentajat ja 
vanhemmat) sitoutuvat noudattamaan kuhunkin tilaan tai paikaan 
liittyviä mahdollisia erityisohjeita ja käyttösääntöjä niin kuin ne 
heille annetaan.
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Yhdistysasiakirjan eettiset periaatteet

Tilojen ja paikkojen käyttäminen
• Käyttäjät sitoutuvat huolehtimaan tilojen, paikkojen ja 

oheistilojen siisteydestä niin, että ne ovat aina 
vähintään vastaavassa kunnossa kuin ne olivat oman 
käyttöajan alkaessa.
– Käytön päätyttyä käyttäjät huolehtivat valojen, suihkujen 

yms. sammuttamisesta ja ovien lukitsemisesta.
• Mikäli tiloissa, paikoissa tai käytettävissä välineissä 

havaitaan vikoja tai puutteita, ilmoitetaan niistä 
välittömästi hallinoivalle taholle.

• Käyttäjät sitoutuvat korvaamaan kaikki itse 
aiheuttamat, normaalista käytöstä tai kulumisesta 
poikkeavat, vahingot tiloissa, paikoissa ja välineissä.
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Yhdistysasiakirjan eettiset periaatteet
Tilojen ja paikkojen käyttäminen
• Käyttäjät sitoutuvat käyttämään vain niitä tiloja, joita 

toimintaa varten tehty varaus koskee.
• Käyttäjät ja varauksesta vastaava henkilö huolehtii 

siitä, ettei varauksen aikana tiloissa tai paikassa ole 
asiaankuulumattomia henkilöitä.

– Käyttäjät sitoutuvat ilmoittamaan 
asiankuulumattomasta käytöstä tilaa tai paikkaa 
hallinoivalle taholle. 

• Käyttäjät sitoutuvat huolehtimaan käyttöön 
annetuista avaimista, avaintageista, avainkoodeista 
tms. huolellisesti. 

– Väärinkäytöksiä todettaessa asiasta ilmoitetaan avaimia 
luovuttavalle taholle tai tilan/paikan hallinnasta 
vastaavalle taholle.

– Kadonneista avaimista, avaintageista ja avainkoodeista 
ilmoitetaan välittömästi avaimia luovuttavalle taholle ja 
tarpeettomat avaimet tms. välittömästi tarpeen 
loputtua.

17.12.202019

Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:
• ”Käyttäjät ja varauksesta vastaava henkilö 

huolehtii siitä, ettei varauksen aikana tiloissa 
tai paikassa ole asiaankuulumattomia 
henkilöitä.” voisi muuttaa muotoon 
”Käyttäjät ja varauksesta vastaava henkilö
huolehtii siitä, ettei tiloihin tai paikkoihin 
pääse varauksen aikana 
asiaankuulumattomia henkilöitä.”

• Muilta osin periaatteiden työstämistä 
voidaan jatkaa esitetyiltä osin.



Yhdistysasiakirjan eettiset periaatteet

• Mitä eettisiin periaatteisiin tulisi lisätä?
– Urheiluseuratoiminnassa SUEK:n säännöstöt 

ohjaavat jo toimintaa

17.12.202020

https://www.suek.fi/web/fi


Talven tapahtumat



Talven tapahtumat

• Viime 
foorumissa/ 
foorumeissa 
on ollut 
puhetta 
yhteisestä 
tapahtumasta
– Mitä, missä 

ja milloin?

17.12.202022

Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:
• Perheliikuntatapahtuma Rantakylään: Tarkempi ajankohtaa voitaisiin 

tarkastella vuoden -21 alussa, kun nähdään koronatilanteen kehittyminen.
• Seurapuolelta paljon kiinnostusta olla mukana tapahtumassa.

• Soveltavan liikunnan välineitä saa myös mukaan tapahtumaan -> 
Sari Kuivas Paralympiakomiteasta voi hankkia välineitä ja pystyy 
osallistumaan tapahtumaan.

• Tapahtumassa voisi olla esim. hiihtoa, kiipeilyä, kiekkoa, fatbikelle
ajoa, lumikenkäilyä, lumiveistoksia, pyörätuoliajoa jne.

• Tapahtumista yleisimmin: Salibandyjaosto suunnitellut Pallokarhujen
kanssa tapahtumaa kesälle uudelle liikuntapuistoalueelle.

• Aikidoseuralta esitys, että uuden hallin valmistuttua, voisi olla 
tapahtuma, jossa esitellään hallin toimintoja. 

• Lakeuden Autourheilijoilla on rallisprintti sekä jokkiskisat suunnitteilla 
tulevalle vuodelle. 

• Samalla keskusteltiin, olisiko muilla seuroilla halua/tarvetta käyttää 
Vehkamaan moottorirata aluetta -> Alue soveltuu hyvin erilaisille 
tapahtumille. 

• Aluetta voisi hyödyntää esim. MTB-kisoihin tai vaikka 
jääluisteluradan tekemiseen

• Keskusteltiin myös, että nuoret voisi ottaa mukaan 
suunnitteluun ja osallistaa heitä siten. 

• Keskusteltiin myös siitä, olisiko seuroilla mahdollista tarjota toimintaa loma-
ajoille 

• Loma-ajat haasteellisia, koska vetäjinä työssäkäyviä. -> sama koskee 
myös päiväaikoja arkisin.

• Limingan Kiekolla on tällä hetkellä palkattu henkilö, joka voisi olla 
mukana päivälläkin.

• Myös Sari Kuivas / Paralympiakomitea voi olla tarvittaessa mukana. 



Liikuntahallihanke
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Liikuntahallihanke

• Tällä hetkellä 
rakentaminen etenee 
aikataulussa ja 
arvioitu 
valmistuminen/luo-
vutus juhannukseen 
2021 mennessä

• Seuraava vaihe on 
toimintojen sijoittelu 
ja toteutus

17.12.202024

Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:
• Liikuntapuiston alueelle ollaan 

suunnittelelmassa myös huolto- ja 
katsomorakennusta tekonurmen yhteyteen. 
Suunnitelma menee vielä kunnanvaltuuston 
hyväksyttäväksi 14.12. olevaan kokoukseen.



Muut asiat

• Liikunnan polku -hankkeelle 
jatkoaikaa 30.6.2021 asti
– Hakuohjeet

• Harrastamisen Suomen 
mallin pilotointi keväällä 
2021
– ”Harrastamisen Suomen 

mallin lähtökohtana on 
tieto mieluisista 
harrastuksista ja 
harrastusten puuttumisesta 
lapsilta ja nuorilta. 
Tavoitteena on tehdä 
mahdolliseksi kouluissa 
harrastaminen.”

17.12.202025

Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:
• Harrastamisen Suomen malli perustuu 

lapsilta kysyttyihin tietoihin siitä, millaista 
harrastustoimintaa haluaisivat. 

• Mallissa haetaan kerhotyyppistä toimintaa 
koulun jälkeen koulun tiloissa tai koulun 
lähialueilla.

• Pilotointihanketta koordinoi Linda 
Jaakkola ja myös Hanna Koskinen on 
toiminnan 
järjestämisessä/ohjamisessa mukana. 

http://www.liminka.fi/sivu/fi/kulttuuri-_ja_vapaa-aika/liikuntapalvelut/liikunnanpolku/
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Kiitos!
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