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Avoimet Ovet hanketavoitteet

17.3.2022 Suomen Paralympiakomitea

- Tukea inkluusiota seuroissa toteuttamalla seurapilotteja, tuottamalla työkaluja ja 
toimintamalleja seurakehittäjille ja - toimijoille.

- Lisätä soveltavaa liikuntaa järjestävien ja inklusiivisesti toimivien seurojen määrää.

- Saada toimintarajoitteisia henkilöitä nykyistä enemmän mukaan urheiluseuroihin. 
Lisätä toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja fyysistä aktiivisuutta.

- Vahvistaa yhteistyötä kuntien kanssa.







Löydä Oma Seura

• Löydä oma seura -palveluun on saatu 
lisää uusia toimijoita (503 seuraa 
3/2022). 

• Tavoite 5/2023 mennessä 1200 seuraa
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https://www.paralympia.fi/palvelut/loyda-oma-seura


Onnistumisia

• Rovaniemellä soveltavan liikunnan 
monilajikerhon käynnistyminen 
yhteistyössä LTS:N SLKK hankeverkoston 
kanssa

• Suomen Harrastamisen mallin tuella 
iltapäiväkerhon käynnistyminen

• Uusia harrasteryhmiä käynnistynyt 

• Toimintarajoitteisille liikkujille 
suunnattuja yhteisiä lukujärjestyksiä 
syntymässä eri 
harrastusmahdollisuuksista omassa 
kunnassa
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Oriveden Ponnistus



Valtti -
ohjelma

• Valtti-ohjelmassa etsitään 6–23-vuotiaille vammaisille ja 
erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille
liikuntaharrastusta. 

• Ohjelmaan liittyvät liikuntakokeilut toteutetaan pääasiassa
syksyllä 2022. 

• Mistä Valtti-ohjelmassa on kyse ja mitä se tarjoaa
ohjelmaan osallistuville perheille? Videolla kahden perheen
kokemuksia Valtti-ohjelmasta.

• Daria löysi luistelusta rakkaan harrastuksen Valtti-
ohjelman avulla - Perheen kokemuksia uutisessa

• Omaa Valttia voi hakea tämän linkin kautta
30.4.2022 saakka:

• Lue lisää Valtti-ohjelmasta Paralympiakomitean
nettisivuilta
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https://youtu.be/Wm-_reS3NwI
https://www.paralympia.fi/uutinen/9501-daria-loeysi-luistelusta-rakkaan-harrastuksen-valttien-avulla-valtti-ohjelman-haku-vuodelle-2022-on-auki
https://link.webropolsurveys.com/s/haluan-oman-valtin2022
https://www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/valtti


Paranuoret  -liikuntaa ja urheilua 

• Paranuoret on Suomen 
Paralympiakomitean lasten ja 
nuorten liikunnan ja urheilun
ohjelma.

• Paranuorten uutiskirjeen
tilaajaksi voi liittyä kuka vain. 
Uutiskirjeestä saat tietoa
liikuntatarjonnasta, 
lajikokeiluista, tapahtumista ja 
kisoista. Paranuorten uutiskirje
on maksuton ja se lähetetään
sähköpostitse 4 kertaa
vuodessa.

• Tilaa Paranuorten uutiskirje
tämän linkin kautta
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https://link.webropol.com/s/paranuorten-uutiskirje


Kansainväliset 
urheilutapahtumat

Para ja Special Olympics -urheilun 
kilpailutapahtumia kotimaassa

• Epyg 1.-3.7.2022 Pajulahti ja 
Mäkelänrinteen uimahalli 

• Down rytmisen- ja telinevoimistelun 
MM- kisat 18.-21.8.2022 Energia-
areena Vantaa

• Pajulahti Games 19.-22.1.2023  

16.3.2022 Suomen Paralympiakomitea

https://epyg2022.fi/
https://www.paralympia.fi/uutinen/9124-down-urheilijoiden-voimistelun-mm-kilpailut-elokuussa-2022-vantaalla?fbclid=IwAR0FXSIC-7eNzIZTXoZ6-7pJ9kwAaHm3ClVIfvtLob83vnzhapxqpCsGaKs
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