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1. PÄÄKIRJOITUS

Suomen Paralympiakomitean toimintakerto-
musvuosi on jälleen ollut aktiivinen. Sotšin 
paralympialaisten mainingit tuntuivat ja 
kovalla vauhdilla jatkettiin valmisteluja kohti 
Rion paralympialaisia. 

Huippu-urheilijoiden arki ammattimaistuu 
paralympiapuolella vuosi vuodelta se luo 
myös aiempaa suurempaa henkistä painetta 
urheilijoille. Täytyy pystyä hallitsemaan tun-
teitaan ja löytämään tasapaino harjoittelun, 
kilpailujen sekä vapaa-ajan kanssa. Psyyk-
kinen valmennus onkin osa yhä useamman 
urheilijan arkea ja siinä Paralympiakomitea 
on tukena. 

Tällä hetkellä monella tähtäimenä ovat Rion 
paralympialaiset. Paraurheilijamme leveällä 
rintamalla valmistautuivat tuleviin kisoihin ja 
kisasivat monissa kansainvälisissä huippu-
urheilun mittelöissä paikasta Rioon. Moni 
paikan jo saikin lunastettua ja ensimmäiset 
valinnat julkistettiin Tampereella marras-
kuussa Apuvälinemessujen yhteydessä. 

Paralympiakomitean talous on ollut viime 
vuodet todella tiukka. Tämä on osaltaan han-
kaloittanut sitä vahvaa ja innokasta teke-

misen meininkiä, jota löytyy 
työntekijöiltä, vapaaehtoisilta 
ja ennen kaikkea urheilijoil-
tamme. Onneksi koko ”Para-
tiimillä” on ollut jatkuvaa 
uskoa tulevaan ja kova halu 
tehdä tätä työtä vammaisten 
huippu-urheilun hyväksi. 

Suomen Paralympiakomitea 
tekee omalta osaltaan myös 
vahvaa yhdenvertaisuustyötä 
ja pyrkii olemaan suunnan-
näyttäjänä suomalaisessa 
urheilussa. 

Kohti yhdenvertaista Suomea 
-  täydestä sydämestä!

Petri Pohjonen 
puheenjohtaja
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2. KILPA- JA HUIPPU-URHEILU

Vuoden 2015 kilpa- ja huippu-urheilutoiminnassa tärkeimpänä tavoit-
teena oli menestyä kesäparalympialajien kansainvälisissä kilpailuissa 
niin, että Rion paralympialaisiin saavutettaisiin mahdollisimman 
monta maapaikkaa. Vuoden 2015 loppuun mennessä Rion maa-
paikkoja arvioidaan olevan 15-16 yhteensä kuudessa eri urheilumuo-
dossa.

Kesäparalympialajien arvokilpailujen mitaliurheilijat 
lajeittain olivat:    
Maalipallo: Miesten joukkue EM-2. 
Pyöräily: Teppo Polvi MM-3.
Triathlon:  Liisa Lilja EM-2.
Pöytätennis: Esa Miettinen ja Ismo Lallo, joukkue EM-2.
Yleisurheilu:  Amanda Kotaja, 200 m T54 MM-1
 Amanda Kotaja, 100 m T54 MM-2
 Henry Manni, 400 m T34 MM-2
 Leo-Pekka Tähti, 100 m T54 MM-2
 Toni Piispanen, 100 m T51 MM-2
 Henry Manni, 800 m T34 MM-3
 Henry Manni, 200 m T34 MM-3
 Toni Piispanen, 400 m T51 MM-3

Talviparalympialajien arvokilpailujen mitaliurheilijat 
lajeittain olivat:
Ampumahiihto: Maija Järvelä 2x MM-3.
PT-Curling: MM-3. joukkueella Markku Karjalainen, Sari 

Karjalainen, Mina Mojtahedi, Vesa Leppänen ja 
Tuomo Aarnikka

Lumilautailu: Matti Suur-Hamari MM-1. ja MM-3.   

Paralympialajeissa järjestettiin Suomessa vuoden aikana Pyörätuo-
licurlingin MM-kilpailut 6.-13.2., Pyörätuolirugbyn EM-kilpailut 13.-
20.9. sekä perinteinen Pajulahti Games kilpailutapahtuma 16.-18.1. 
Kahden viimeisen tapahtuman järjestelyistä vastasi Suomen Vam-
maisurheilu ja –liikunta VAU ry. Pyörätuolicurlingin MM-kilpailujen jär-
jestämisestä vastasi Curlingliitto.  

Parayleisurheilun joukkue Dohan MM-kilpailuissa, kuva Riku Valleala



Pyörätuolicurlingin MM-kilpailut järjestettiin helmikuussa 2015 Kisa-
kalliossa, Suomi sijoittui kilpailuissa kolmanneksi. Kuva: Eeva Neuvo-
nen.

Maija Järvelä saavutti uransa viimeisissä arvokilpailuissa kaksi MM-
pronssimitalia ampumahiihdossa. Kuva Hiihtoliitto. 

Paralympiakomitea osallistui ensimmäistä kertaa yhteistyökumppaneiden kanssa Yritys- 
maratonviestiin. Kuva Leena Kummu.

Liisa Lilja sijoittui triathlonin EM-kilpailuissa toiseksi. Kuva Triathlonliitto.
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3.  VALMENNUS-, KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMINTA

Huippu-urheiluyksikön toiminta
Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö (HUY) jatkoi vuonna 
2013 aloitettua toimintaansa. Huippu-urheiluyksikkö johtaa ja koor-
dinoi huippu-urheiluverkoston toimintaa, mukaan lukien vammais-
huippu-urheilu, ja vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin 
huippu-urheilumenestyksestä.

Olympiakomitean, HUY:n ja Paralympiakomitean välisten sopimusten 
kautta on määritelty valmennuspäällikön ja kehittämispäällikön ase-
mat ja tehtävät HUY:ssa. Valmennuspäällikkö osallistui vuoden 2015 
aikana HUY:n johtoryhmätyöskentelyyn sekä oli mukana vammais-
huippu-urheiluun liittyvässä päätöksenteossa. Valmennuspäällikkö 
toimi myös lajiryhmävastaavana erikseen nimetyissä olympialajeissa.

Kehittämispäällikkö osallistui pääsääntöisesti HUY:n Akatemiaohjel-
man ja Osaamisohjelman toteuttamiseen vammaishuippu-urheilun 
näkökulmasta. Tehtävät painottuivat uusien urheilijoiden rekrytoin-
tiin, urheilijan polun vahvistamiseen sekä koulutus- ja kehittämistoi-
mintaan yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:n ja 
lajiliittojen kanssa.   

Huippu-urheiluyksikkö järjesti 22.-23.9. Santahaminassa olympia- ja 
paralympialeirin, mihin kutsuttiin Rion olympialaisiin ja paralympialai-
siin Rioon tähtääviä urheilijoita, valmentajia ja joukkueen johtoa. Rion 
olympia- ja paralympialajien lajijohdot kokoontuivat myös Kisakallion 
urheiluopistolla 19.-20.5.

Huippu-urheilutuet
Paralympialajien huippu-urheilutukea maksettiin HUY:n kautta lajilii-
toille yhteensä 468.500 euroa. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus-
keskukselle (KIHU) myönnettiin 30.000 euroa vammaisurheilun 
asiantuntijatoimintaan. Folksamin hoitokuluvakuutus laajennettiin 
koskemaan talvilajiurheilijoiden lisäksi myös kesälajien apurahaur-
heilijoita sekä huippuyksilötuella olevia urheilijoita. Vuoden 2015 
aikana vakuutuksen piirissä oli kaiken kaikkiaan 24 urheilijaa.  

Valtion valmennus- ja harjoittelu-apurahaa sai vuoden 2015 aikana 
yhteensä 18 vammaisurheilijaa. Suurimman urheilija-apurahan 
(20.000 €) saivat jousiampujat Jean-Pierre Antonios ja Jere Forsberg, 
ratsastaja Katja Karjalainen, yleisurheilijat Leo-Pekka Tähti, Toni Piis-
panen ja Amanda Kotaja, ampuja Minna Leinonen sekä hiihtäjä Ilkka 
Tuomisto.

10 000 euron urheilija-apurahan saivat jousiampuja Saana-Maria 
Sinisalo, purjehtija Niko Salomaa, uimari Leo Lähteenmäki, yleisur-
heilijat Marjaana Heikkinen, Henry Manni ja Aleksi Kirjonen sekä tal-
vilajeista hiihtäjä Maija Järvelä (31.5.2015 saakka) ja lumilautailija 
Matti-Suur-Hamari.

Pienen urheilija-apurahan (5 000 €) saivat uimari Antti Latikka ja 
ratakelaaja Tuomas Manni.  
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Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet
HUY:n Osaamisohjelmaa johtavan ja koordinoivan Kilpa- ja huippu-
urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) kanssa jatkettiin kiinteää yhteis-
työtä. Huippu-urheiluyksikkö tuki KIHUn vammaishuippu-urheilun 
kehittämis- ja tutkimushankkeita jousiammunnassa, maalipallossa, 
ampumaurheilussa, uinnissa ja yleisurheilussa.

Pajulahden valmennuskeskuksen kanssa jatkettiin valmennus- ja 
leiritysyhteistyö-sopimusta, joka kattaa kaikki Paralympiakomitean 
jäsenjärjestöjen vammaisurheilulajit. Suomen Paralympiakomitea jat-
koi Nuorten Paralympiaryhmän leirityksiä Pajulahden valmennuskes-
kuksessa sekä yhteistyötään Kisakallion ja Vuokatin Urheiluopistojen 
kanssa.

Koulutus ja antidopingtoiminta
Paralympiakomitea järjesti 4.-6.1. järjestyksessään toisen Rio-leirin, 
mihin osallistui noin 90 Rion paralympialaisiin tähtäävää urheilijaa, 
valmentajaa, huoltajaa ja muita joukkueen jäseniä. Leirillä annettiin 
ajankohtaista tietoa kisojen järjestelyistä, suorituspaikoista ja kisaky-
lästä sekä päivitettiin lajien tilanne ja suunnitelmat kohti Rioa.

Suomen Paralympiakomitea ja VAU ry järjestivät yhteistyössä kaksi 
vammaisurheilun integraatiolajien seminaaria 6.5. ja 28.5. Ensim-
mäisen seminaarin teemana oli rekrytointi ja toisessa keskityttiin 
vammaisurheilun luokitteluun, missä vierailevana luennoitsijana oli 
Eric Angstadt-Torres kansainvälisestä Triathlonliitosta. Integraatiola-
jeille järjestettiin myös erillinen tapaaminen 14.10. missä keskustel-
tiin pääasiassa vuoden 2016 toimintasuunnitelmista sekä esiteltiin 
uudistettu Tie Tähtiin-ohjelma.

Paralympiakomitea toteutti omaa antidoping-ohjelmaansa ja jatkoi 
tiivistä yhteistyötä Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) kanssa. 
Komitean antidoping-ohjelma päivitettiin syksyn 2015 aikana. Tammi-
kuussa toteutettiin ADT:n, VAU:n ja Paralympiakomitean välinen pala-
veri, missä käytiin läpi antidopingtoimintaan liittyviä asioita vammais-
urheilun alueella. 

Luokittelu
Suomen Paralympiakomitea vastasi luokittelutoiminnan koordinoin-
nista Suomessa ja osallistui kansainvälisen yhteistyöverkoston toi-
mintaan. Kehittämispäällikkö osallistui Iso-Britannian järjestämään 
kansallisten paralympiakomiteoiden luokittelufoorumiin Lontoossa 
16.-17.3. Tähän ensimmäiseen kansallisten paralympiakomiteoiden 
tapaamiseen osallistui luokitteluvastaavat Iso-Britanniasta, Kana-
dasta, Yhdysvalloista, Australiasta, Irlannista, Ranskasta ja Suomesta. 
Kehittämispäällikkö osallistui myös IPC:n järjestämään luokittelu-
seminaariin Gironassa 4.-7.10. Seminaarin teemana oli uudistunut 
luokittelusäännöstö, joka on hyväksyttävänä marraskuussa IPC:n 
yleiskokouksessa. Seminaarin yhteydessä järjestettiin myös toinen 
kansallisten paralympiakomiteoiden luokittelufoorumi sekä Pohjois-
maiden luokittelutoiminnan suunnittelupalaveri. 

Paralympiakomitea edistää luokittelutietoisuutta ja luokittelijoiden 
verkostoitumista Suomessa. Yhteistyössä VAU ry:n kanssa järjeste-
tyistä teemaseminaareista lajiliitoille 28.5. käsitteli luokittelua kan-
sallisen toiminnan näkökulmasta. Luokittelijoille järjestettiin kaksi 
koulutustapahtumaa, joista ensimmäinen järjestettiin Liikuntakeskus 
Pajulahdessa 16.1. Syyskuulle suunniteltu toinen tapaaminen perut-
tiin osallistujien puuttumisen takia.
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4.  NUORTEN VALMENNUSJÄRJESTELMÄ JA 
URHEILIJAREKRYTOINTI

Nuorten Paralympiaryhmän toiminta tukee urheilijoiden valmentau-
tumista kohti kansainvälistä huippua. Harjoitteluleireillä tehostetaan 
urheilijoiden harjoittelumahdollisuuksia, lisätään lajien välistä yhteis-
työtä ja tuetaan kokonaisvalmennusta eri asiantuntijapalveluilla. Ryh-
män hyvän yhteishengen ja vertaistuen avulla kannustetaan urheili-
joita nousemaan uudelle tasolle omassa valmentautumisessaan. 

Vuoden 2015 Nuorten Paralympiaryhmään valittiin 20 urheilijaa kym-
menestä eri lajista. 
Alppihiihto:  Santeri Kiiveri
Boccia:  Juho Lehtonen, Niko Koivumäki
Judo:  Tessa Koponen
Maalipallo:  Markus Tihumäki, Raisa Kuusela, Susanna Halme 

Maastohiihto: Inkki Inola, Sini Pyy
Purjehdus:  Marcus Kavaleff
Ratsastus:  Jessica Kerttunen, Kaisla Osara
Sulkapallo:  Iiro Kokkonen
Uinti: Emma Kauppi, Jenna Saarinen, Mika Kallio, Mikael 

Natunen, William Söderling
Yleisurheilu:  Niko Ristiranta, Risto Simonen

Vuonna 2015 järjestettiin kolme neljän päivän mittaista harjoittelulei-
riä ja yksi kolmen päivän mittainen haastajaleiri Liikuntakeskus Paju-
lahdessa. (19.-22.2, 22.-25.6, 10.-13.9, 13.-15.11.)

Nuorten paralympiaryhmän valmennuksen teemana oli psyykkinen 
valmennus. Valmennuskokonaisuudesta vastasi Urheilupsykologi 

Paula Arajärvi SportFocus Oy:sta, joka tekee yhteistyötä myös Pääkau-
punkiseudun Urheiluakatemia Urhean kanssa. Psyykkinen valmen-
nus on sisältänyt omat kokonaisuutensa niin urheilijoille kuin Nuorten 
paralympiaryhmän vastuuvalmentajillekin.

Nuorten kilpailu ja - valmennustoiminta
Pohjoismaiden nuorten Nordiska Idrettsleke För Unga (NIFU) on kil-
pailutapahtuma 12–16-vuotiaille nuorille, joilla on näkö-, liikunta- tai 
kehitysvamma. Tälle kohderyhmälle järjestettiin yhteistyössä Liikun-
takeskus Pajulahden ja Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU 
ry:n kanssa harjoitteluleiri Liikuntakeskus Pajulahdessa 22.-24.6.  
Suomen NIFU -edustusjoukkueeseen valittiin 9 nuorta urheilijaa har-
joittelemaan ja kilpailemaan Färsaarilla 2.-7.7. Joukkueessa kilpaili-
vat Juko Kinnunen, Emma Kauppi, Iida Lounela, Sini Paukkeri, Heidi 
Lahtinen, Jaakko Tulisalo, Milla Leinonen, Iina Koskela ja Jenna Saa-
rinen.

Tie Tähtiin –ohjelma
Paralympiakomitea uudisti yhdessä VAU ry:n kanssa Vammaisurheilun 
Tie Tähtiin –ohjelman. Tie Tähtiin –ohjelman tavoitteena on kasvattaa 
vammaisurheilun näkyvyyttä ja lisätä tietoisuutta vammaisurheilun 
mahdollisuuksista. Ohjelmassa on kaksi laajempaa kokonaisuutta: Tie 
Tähtiin –urheilijapooli sekä yhteistyön vahvistaminen kuntoutussekto-
rin kanssa. Paralympiakomitea vastaa urheilijapoolin toiminnasta ja 
rahoittamisesta ja VAU ry kuntoutusyhteistyön kehittämisestä.  



10

Historian ensimmäisessä Tie Tähtiin –urheilijapoolissa on 13 urheili-
jaa: 

Lotta Aaltonen, koripallo
Fanny Bengs-Pentikäinen, ratsastus
Miika Honkanen, maalipallo
Markku Karjalainen, pyörätuolicurling
Tytti Lehtola, uinti
Liisa Lilja, triathlon
Reeta Lindeman, uinti
Teemu Ruohonen, sokkopingis
Katja Saarinen, alppihiihto 
Matti Suur-Hamari, lumilautailu
Leo-Pekka Tähti, ratakelaus
Taneli Tenhunen, pyörätuolitennis
Riku Virtanen, koripallo

Pooliurheilijat kokoontuivat vuoden aikana kaksi kertaa koulutukseen 
(24.-25.6. sekä 3.11.) Pooli julkistettiin medialle ja yhteistyökumppa-
neille 9.9. aamiaistilaisuudessa Kisahallissa. Media oli kiinnostunut 
urheilijoista ja he näkyivät mediassa laajasti. Urheilijat vierailevat eri 
tapahtumissa, kuntoutuskeskuksissa ja yrityksissä puhumassa vam-
maisurheilusta ja omasta urheilijan polustaan. Päätavoitteena on 
tavoittaa vammaiset lapset ja nuoret sekä aikuisiällä vammautuneet 
ihmiset ja innostaa heitä urheilemaan.

Tie Tähtiin -ohjelmasta vastaavat Suomen Paralympiakomitea ja Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Ohjelman kumppaneina ovat 
Kisakallion urheiluopisto ja Speakersforum.

Nuorten leiri järjestettiin vuoden aikana neljä kertaa. Kuvassa uimarit Emma Kauppi,  
Jenna Saarinen, Mika Kallio ja Mikael Natunen. Kuva: Eeva Neuvonen.
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5.  KOULUYHTEISTYÖ

Toukokuussa toteutettu, järjestyksessään viides Para School Day –
kiertue vei keväällä paralympiaurheilua kymmenelle koululle ympäri 
Suomea ja liikutti lähes 3000 ala- ja yläkoulu- sekä lukioikäistä lasta 
ja nuorta. Mukana oli sekä yleis- että erityisopetuksen kouluja. Kiertu-
een kummeina toimivat yleisurheilijat Aleksi Kirjonen ja Henry Manni. 
Kiertuepaikkakunnat olivat:

5.5  Postipuun koulu, Espoo 
7.5  Viikin normaalikoulu, Helsinki 
11.5  Hauhon koulu, Hämeenlinna 
12.5  Tervakosken koulu, Tervakoski 
13.5  Kukkasen koulu, Nastola 
18.5  Hillatien koulu, Kemijärvi 
19.5  Vuokatin koulu, Sotkamo 
20.5  Särkiniemen koulu, Kuopio 
21.5  Repokankaan koulu, Varkaus 
22.5  Voisalmen koulu, Lappeenranta

Yhteistyötä Valon Taisto -koululiikuntakampanjan kanssa jatkettiin 
suunnittelemalla oma taitoratakilpailu koululaisille, joilla on jokin 
vamma. Taitoradan tehtävät valittiin Kasva Urheilijaksi -materiaali-
pankkiin kehitetyistä Taitovalmiustestien sovelluksista. Tehtävinä oli-
vat pyörätuolipujottelurata, sivuttaissiirtyminen ja sivuttaishyppely/ 
eteen-taakse-kelaus (pyörätuolilla).

Testaa Taitosi Taistoon -alkukarsinnat järjestettiin Suomen Vam-
maisurheilu ja –liikunta VAU ry:n järjestämän Junior Games kisata-
pahtuman yhteydessä Kuortaneella 15.-16.4. Kolme parasta tulosta 

tehnyttä joukkuetta kutsuttiin finaaliotteluun Valon Taisto –finaalin 
yhteyteen Helsingin jäähallilla 8.5. Loppukilpailun voiton vei Katarii-
nan koulun joukkue Turusta.

Oppilaitosvierailut ja –yhteistyö
• Yhteistyössä VAU:n kanssa järjestetty ”Valmentaminen 

vammaisurheilussa”- koulutus Pajulahden VAT 
opiskelijoille 28.5.

• Paralympialuento fysioterapiaopiskelijoille,  
Metropolia 2.6.

• ParaSchoolDay 5.5. liikunnanohjaajaopiskelijat, 
Solvallan urheiluopisto

• ParaSchoolDay 11.5. liikunnanohjaajaopiskelijat,  
Haaga-Helia, Vierumäen urheiluopisto

• ParaSchoolDay 13.5. liikunnanohjaajaopiskelijat, 
Liikuntakeskus Pajulahti

• ParaSchoolDay 18.5. liikunnanohjaajaopiskelijat,  
Lapin AMK 

• ParaSchoolDay 19.5. liikunnanohjaajaopiskelijat, 
Vuokatin urheiluopisto

• ParaSchoolDay 20.-21.5. fysioterapiaopiskelijat,  
Savonia AMK

• ParaSchoolDay 22.5. fysioterapiaopiskelijat,  
Saimaan AMK
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6.  VAMMAISURHEILUN KEHITTÄMINEN URHEILUAKATEMIA-
VERKOSTOSSA  

Vammaisurheilun kehittäminen urheiluakatemiatoiminnassa 
2015
Paralympiakomitean koordinoima ja OKM:n rahoittama 15kk:n mittai-
nen kehittämishanke 1.12.2013 – 30.4.2015 päättyi keväällä 2015. 
Hankkeen tarkoituksena oli Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön 
akatemiaohjelman mukaisesti vastata siihen, että urheiluakate-
miat Suomessa ovat asenteiltaan, olosuhteiltaan ja osaamiseltaan 
sillä tasolla, että vammaisurheilijoiden arki olisi entistä parempi ja 
että tulevaisuudessa akatemiaohjelman kautta nousee myös uusia 
menestyviä vammaisurheilijoita. Hankkeen päätoimisena koordinaat-
torina toimi Tuomas Törrönen osana Paralympiakomitean henkilös-
töä. Hankkeen päättymisen jälkeen Törrönen on tehnyt urheiluaka-
temiatoiminnan koordinointityötä osana Suomen Vammaisurheilu ja 
–liikunta VAU ry:n lasten nuorten liikunnan työtä.

Hanketta toteutettiin ns. viiden tähden ohjelman kautta seuraavin 
tuloksin:

Urheiluakatemiaverkosto
Lähtötilanteessa 1.12.2013 maamme 21 urheiluakatemiasta seitse-
mässä akatemiassa harjoitteli yhteensä 13 vammaisurheilijaa. Vuo-
den 2015 aikana määrä on kasvanut 52 vammaisurheilijaan ja vam-
maisurheilijoita harjoittelee nyt 12 eri urheiluakatemiassa eri puolilla 
Suomea. Akatemiaurheilijoista reilu puolet harjoittelee Pääkaupunki-
seudun Urheiluakatemia Urheassa. 

Urheiluakatemioiden arviointimittaristo on laadittu urheiluakatemi-
oille yhteistyössä KIHU:n kanssa. 

Vuonna 2015 on myös aloitettu Urheiluakatemioiden yläkouluverkos-
ton kehittämistyö. Koordinaattori osallistui maaliskuussa Tampereella 
järjestettyyn yläkouluseminaariin. 

Vammaisurheilijat
Lähtötilanteessa 1.12.2013 Paralympiakomitean nuorten ryhmän 
18 urheilijasta vain kaksi harjoitteli urheiluakatemiaympäristössä. 
Nyt vuonna 2015 lähes jokainen nuorten ryhmän urheilija harjoitte-
lee urheiluakatemiaympäristössä kotipaikkakunnalla (13/18).  Myös 
useita huippuvaiheen urheilijoita on vuoden 2015 aikana liittynyt 
urheiluakatemian jäseniksi.

Akatemiavalmentajat
Vammaisurheilun kehittäminen urheiluakatemiatoiminnassa hanke 
järjesti ”Kehity Valmentajana” koulutustilaisuudet neljällä paikkakun-
nalla keväällä 2015 yhteistyössä Suomen Valmentajat ry:n sekä pai-
kallisen urheiluakatemian kanssa. ”Kehity Valmentajana” työpajassa 
valmentajat tutustuivat urheilija-valmentaja parien käytännön demoi-
hin seuraavasti:
3.2.2015 Helsinki, Mäkelänrinteen urheilulukio / Urhea (osallistujia 
15 hlöä) 
• ratakelaajan oheisharjoittelu Amanda Kotaja ja valmentaja Maarit 

Kurki
10.2.2015 Oulu, Kastellin urheilulukio / Ouluseutu Urheiluakatemia 
(25 hlöä)        
• ratakelaajan oheisharjoittelu Amanda Kotaja ja valmentaja Teemu 

Janhunen
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25.3.2015 Turku, Kerttulin urheilulukio / Turun seudun 
Urheiluakatemia (10hlöä)        
• lumilautailijan oheisharjoittelu Matti Suurhamari ja valmentaja 

Hanna Leveelahti
13.4.2015 Tampere, Varalan urheiluopisto / Tampereen 
Urheiluakatemia (15hlöä)
• lumilautailijan oheisharjoittelu Matti Suurhamari ja valmentaja 

Hanna Leveelahti.

Toisen asteen ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-
verkosto)
Keskuspuiston ammattiopisto pääkaupunkiseudulla, Kiipulan ammat-
tiopisto Hämeenlinnan seudulla sekä myös Bovallius ammattiopisto 
Turussa ja Ammattiopisto Luovi Oulussa ovat aloittaneet paikallisen 
yhteistyön urheiluakatemian kanssa. Erityisesti Kiipulan ammattiopis-
ton malli oppilaitoksen urheiluakatemiatoiminnan ja yleisen liikunnal-
lisuuden kehittämisessä on jakamisen arvoinen:

1) Oppilaitos tarjoaa oppilaitoksen /lähiympäristön urheiluakatemia-
urheilijoille olosuhteita ja niiden kehittämistä sekä valmennusta ja 
joustoja opinnoissa.

2) Fysiikkavalmennus ns. esiakatemialaisille esimerkiksi Special 
Olympics tason urheilijoille yhteistyössä kaupungin erityisliikunnan 
kanssa.

3) Urheilun arvostuksen ja liikunnallisuuden lisääminen oppilaitok-
sen oppilaiden ja henkilöstön keskuudessa. 

Spesifit vammaisurheilulajit mukaan urheiluakatemioihin
Maalipallo ja pyörätuolirugby ovat virallisia lajeja Pääkaupunkiseudun 
Urheiluakatemia Urheassa sekä boccia Urheiluakatemia Tavastiassa 
Hämeenlinnassa vuonna 2015.

Maarit Kurki ja Amanda Kotaja demosivat voimatreeninsä valmennille suunnatussa koulu-
tuksessa. Kuva Katja Saarinen.
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7.  JÄSENISTÖ JA HALLINTO

Suomen Paralympiakomitean uusiksi jäseniksi hyväksyttiin huhtikuun 
vuosikokouksessa Suomen Sulkapalloliitto ry, Suomen Melonta- ja 
soutuliitto ry ja Suomen Taekwondoliitto ry. Muita jäseniä ovat Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Suomen Ampumahiihtoliitto, 
Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Curlingliitto, Suomen Hiihto-
liitto, Suomen Jousiampujainliitto, Suomen Judoliitto, Suomen Kori-
palloliitto, Suomen Lumilautaliitto, Suomen Purjehdus- ja veneily, Suo-
men Pyöräilyunioni, Suomen Pöytätennisliitto, Suomen Tennisliitto, 
Suomen Triathlonliitto, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Uimaliitto 
ja Suomen Urheiluliitto. Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös komi-
tean sääntömuutos. Sääntömuutoksella komitean vuosikokouksen 
ajankohta siirrettiin syksyyn.

Hallinto
Paralympiakomitean kahdeskymmenesensimmäinen vuosikokous 
pidettiin 29.4.2015 VALO-talossa Helsingissä. Hallitus kokoontui vuo-
den aikana kuusi kertaa.

Tiina Kivisaari toimi pääsihteerinä. Valmennuspäällikkönä toimi 
Kimmo Mustonen, kehittämispäällikkönä Katja Saarinen ja viestintä- 
ja yhteyspäällikkönä Leena Kummu.  Tuomas Törrönen työskenteli 
”Vammaisurheilun kehittäminen urheiluakatemia toiminnassa” –
hankkeessa määräaikaisena projektikoordinaattorina. Hanke päättyi 
huhtikuussa 2015. 

Paralympiakomitean hallitus 
• Petri Pohjonen/ Puheenjohtaja  2012 – 2016 

• Markku Niinimäki/ Varapuheenjohtaja  2014 – 2016

• Sari Myllyniemi  2014 – 2016

• Leo-Pekka Tähti (urheilijajäsen) 2014 – 2016

• Markku Möttönen  2012 – 2016 

• Thomas Huber  2012 – 2016 

• Vesa Sydänmaa  2012 – 2016 
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8.  YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA

Suomen Paralympiakomitea keskusteli vuoden 2015 aikana toimin-
nastaan, sen kehittämisestä ja resurssitarpeistaan muun muassa 
kulttuuri- ja urheiluministerin, opetusministerin, ministereiden erityis-
avustajien, opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien, valtion liikunta-
neuvoston jäsenien, Olympiakomitean, Valon, lajiliittojen edustajien, 
VAU:n sekä muiden huippu-urheilutahojen kanssa.   

Komitea jatkoi lajikohtaista vammaishuippu-urheilun kehittämistä 
yhteistyössä lajiliittojen, VAU:n ja muiden huippu-urheilun toimijoi-
den kuten urheiluoppilaitosten ja valmennuskeskusten kanssa. Uusia 
yhteistyömuotoja syntyi urheiluopistojen kanssa esimerkiksi Tie täh-
tiin –ohjelmassa sekä ParaSchoolDay- koulukiertueeseen liittyen.

Paralympiakomitea jatkoi Huippu-urheiluyksikön ja Olympiakomitean 
kanssa tiivistä yhteistyötä. Yhteistyötä tehtiin myös tapahtumissa, 
kuten SuomiAreenassa, Santahaminan Olympia- ja paralympialeirillä, 
Olympia-Akatemia toiminnassa ja EDUCA -messuilla, viestinnässä 
sekä lasten– ja nuorten toiminnassa.

Komitean edustajat osallistuivat Valon kokouksiin, työseminaareihin 
ja tilaisuuksiin säännöllisesti. Pääsihteeri toimi Helsingin kaupun-
gin liikuntapalkintolautakunnan jäsenenä sekä Paralympiakomitean 
edustajana Suomen Urheilugaalan oikeudenhaltijoiden kokouksissa 
ja palkintolautakunnassa.  Pääsihteeri toimi myös Olympia-Akatemian 
hallituksen jäsenenä.

Pääsihteeri toimi Suomen Uimaliiton 110 –vuotta juhlavuoden työryh-
män jäsenenä. 

Pääsihteeri osallistui TATU-mallin eli ”Tapahtumat tutuiksi” -yhteisöl-
lisyysmallin mukaisesti Gymnaestrada 2015 –tapahtumaan. Malli 
tarjoaa lajiliittojen ja kattojärjestöjen työntekijöille ja luottamushenki-
löille mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisena toisten lajien tapah-
tumiin. Mallin tavoitteena on arvostuksen ja yhteisöllisyyden kasvatta-
minen sekä oman osaamisen kehittäminen. 

Valmennuspäällikkö toimi Paralympiakomitean edustajana Urhea-
säätiön valtuuskunnassa.

Kehittämispäällikkö toimi yhteyshenkilönä Huippu-urheiluyksikössä 
Adeccon ACP (Athletes Career Programme) ohjelmassa ja piti ohjel-
man esittelyluennon talvilajien Nuorten olympia- ja paralympialeirillä 
Vuokatissa 27.4.

HUY:n kisatiimin jäsenenä kehittämispäällikkö toimi Suomen jouk-
kueen apulaisjoukkueenjohtajana kesäuniversiadeissa Gwangjussa, 
Etelä-Koreassa 3.-14.7. 
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9.  YHTEISTYÖKUMPPANIT, VARAINHANKINTA JA  
VAIKUTTAMISTYÖ

Suomen Paralympiakomitean yrityspääyhteistyökumppaneina jatkoi-
vat Folksam Oy, Edita Oy ja Scandic Oy. Kumppaneina jatkoivat myös 
Veikkaus Oy, Lymed Oy, Asianajotoimisto Borenius Oy, JYSK Oy sekä 
Liikuntakeskus Pajulahti. Vaatetus- ja varustekumppanina toimi Sult-
rade Oy.

Uutena kumppanina aloitti TATA Consultancy Services, jonka kanssa 
toteutettiin TATAn työntekijöiden juoksutapahtuma.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on Paralympiakomitean keskeinen 
yhteistyökumppani ja yhteistyötä tehdään ministeriön eri yksikköjen 
ja virkamiesten kanssa tiiviisti.

Komitea on tehnyt aktiivisesti työtä saadakseen kaupungit ja kunnat 
yhteistyöhön. Hyvinä esimerkkeinä ovat Helsingin ja Espoon kaupun-
git , joiden kanssa on toteutettu useita hankkeita vuoden aikana.

Komitea järjesti kumppaneille varainhankintaseminaarin Kisakalli-
ossa helmikuussa 2015. Seminaarin pääalustajina toimivat brittiläi-
sen televisioyhtiö Channel 4:n markkinointijohtaja James Walker ja 
yhteiskuntavastuupäällikkö Kate Silvers. Seminaarin tavoitteena oli 
tuoda komitean kumppaneille uusia ideoita yhteistyöhön sekä kertoa 
Channel 4:n hyvistä kokemuksista paraurheilun kumppanina.

Paralympiakomitea ja Infront Finland Oy:n markkinointiyhteistyösopi-
musta jatkettiin, mutta sopimus ei tuonut uusia kumppaneita.

Yhteistyö mediakumppani Yleisradio Oy:n kanssa jatkui tiiviinä. Vuo-
den aikana aloitettiin muun muassa valmistelut Rion 2016 paralym-
pialaisten televisiointia varten. 

Varainhankinnan vankoista ponnisteluista huolimatta vuosi 2015 oli 
lähes yhtä vaatimaton kuin edeltävä vuosi.  Vuoden aikana varainhan-
kintaan kuitenkin panostettiin voimakkaasti ja markkinointistrategiaa 
hiottiin yhteistyössä Ville Kormilaisen sekä FATRabbit – toimistojen 
kanssa. Loppuvuosi 2015 antaa suuntaviivoja millaista tulosta yhteis-
työ kantaa.

Tie Tähtiin- ohjelman uudistuksen yhteydessä ohjelman kumppaniksi 
valikoitui Speakersforum – puhujien välittäjätoimisto.

Vaikuttamistyötä tehtiin yhdessä VALOn vaikuttamistiimin kanssa. 
Viestintäpäällikkö osallistui vaikuttamistiimin viestintään työpanok-
sellaan. Vaikuttamistyössä keskityttiin erityisesti verkostojen luomi-
seen ja pääsimme mukaan esimerkiksi Kansallisen Liikuntafoorumin 
suunnittelutyöryhmään. Pääsihteeri ja viestintäpäällikkö osallistuivat 
VALOn järjestämiin Yhdenvertaisuus – työpajoihin. Yhdenvertaisuus-
suunnitelman työstäminen aloitettiin ja hallituksen jäsenet sekä toi-
misto vastasi yhdenvertaisuuskyselyyn. Komitean yhdenvertaisuus-
suunnitelma valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

Paralympiakomitea osallistui Yritysmaratonviestiin. Joukkueessa oli 
urheilijoita ja yhteistyökumppaneita.
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Paralympiaurheilijat Liisa Lilja, Miika Honkanen ja Henry Manni olivat kertomassa vamistautumisesta Rion paralympialaisiin asianajotoimisto Boreniuksen toimiston tupaantuliaisissa. 
Kuvassa myös pääsihteeri Tiina Kivisaari. Kuva Leena Kummu.
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10.  TALOUS

Opetusministeriön toiminta-avustus ja erillisavustukset olivat edel-
leen Suomen Paralympiakomitean keskeisimmät rahoitusmuodot.  
Komitea sai valtion toiminta-avustusta 300.000 euroa. 

11.  HUOMIONOSOITUKSET 

Suomen Urheilugaalassa ratakelaaja Amanda Kotaja palkittiin vuo-
den 2014 nuorena urheilijana ja alppihiihtäjä Katja Saarinen palkit-
tiin urheilu-urasta. Lumilautailija Matti Suur-Hamari oli ehdolla vuo-
den läpimurto- ja Pekka Tähti vuoden taustavoimakategoriassa.

Valmennuspäällikkö osallistui Liikuntakeskus Pajulahden uuden 
esteettömän Kalliopaju –nimisen majoitusrakennuksen avajaisiin 23. 
huhtikuuta sekä Suomen Valmentajat ry:n 40-vuotisjuhliin Vierumä-
ellä 21. elokuuta. 

12.  KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA

Paralympiakomitean työntekijät ovat työskennelleet aktiivisesti kan-
sainvälisissä hankkeissa ja yhteyksissä vuonna 2015. Komitea toimii 
edelleen Pohjoismaiden paralympiakomiteoiden puheenjohtaja- ja 
sihteerimaana. Kaikki komitean työntekijät osallistuivat käynnissä 
olleeseen EU-hankkeeseen ja lisäksi osallistuivat oman erityisalu-
eensa kansainväliseen yhteistyöhön.

Pääsihteeri ja valmennuspäällikkö osallistuivat maaliskuussa Reykja-
vikissa pidettyyn NordHIF –kokouksen pääsihteerikokoukseen, jossa 
muun muassa valmisteltiin Erasmus+ -ohjelman uusi hankerahoitus-
hakemus. 

Puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuivat pohjoismaisen yhteistyö-
elimen NordHIFin kokoukseen Reykjavikissa elokuussa. Pohjoismaat 
laativat yhteisen aloitteen IPC:n marraskuussa pidetylle yleiskokouk-
selle liittyen IPC:n alaisten kilpailujen maksuihin. Kilpailujen maksut 
ovat kohonneet viime vuosina huomattavasti ja yhteisellä aloitteella 
Pohjoismaat haluavat tuoda huolensa liian korkeista maksuista IPCn 
tietoon.

Puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuivat lokakuussa Euroopan Para-
lympiakomiteoiden (EPC) joka toinen vuosi järjestettävään yleisko-
koukseen Lissabonissa. Kokouksessa Suomi muun muassa esitteli 
kesäkuussa päättyneen EU-hankkeen tuloksia.
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Puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuivat marraskuun puolivälissä 
joka toinen vuosi järjestettävään Kansainvälisen Paralympiakomitean 
(IPC) yleiskokoukseen Meksiko Cityssä. 

Pääsihteeri jatkoi työskentelyä Agitos-säätiön ja Euroopan paralym-
piakomiteoiden (EPC) ”WoMentoring”-hankkeen mentorina. Mentoroi-
tavana on Viron Paralympiakomitean työntekijä Triin Pollisinski. Tavoit-
teena on vahvistaa Viron Paralympiakomitean toimintaa tuomalla 
hyviä käytäntöjä Suomesta sekä kannustaa naisia osallistumaan 
Paralympiakomitean toimintaan ja edistää naisvammaisurheilua. Triin 
Pollisinski vieraili vuonna 2015 Suomessa kaksi kertaa hankkeen 
tiimoilta. Mentoroitava osallistui Paralympiakomitean järjestämään 
varainhankintaseminaariin Kisakalliossa helmikuussa sekä osallistui 
ParaSchoolDay-kiertueen ensimmäiseen päivään Espoossa touko-
kuussa 2015. Pääsihteeri osallistui hankkeen johtajan Amanda Ben-
nettin kanssa useisiin videoneuvotteluihin.  Hanke päättyy mentorei-
den ja mentoroitavien yhteiseen kokoukseen Bonnissa helmikuussa 
2016, jossa pääsihteerillä on alustus ”Strategic partnership – good 
practices from Finland”- teemasta.

Pääsihteeri valittiin Euroopan komission ”High Level Group on Grass 
Roots Sports” –työryhmän jäseneksi. Työryhmän työskentely alkoi 
9.11.2015.

Rion paralympialaisten valmisteluihin liittyen pääsihteeri ja valmen-
nuspäällikkö osallistuivat Riossa järjestettyyn Chef de Mission koko-
ukseen 12.-19.9. 

Pohjoismaiden ja Viron joukkueiden johtoa kokoontui Rion suunnitte-
lukokoukseen Tanskassa 17.-18.10., missä Suomea edusti valmen-
nuspäällikkö.

Suomen Paralympiakomitea osallistui ”North-East Parasport 
Exchange: Effective Management, Good Governance and Human 
Resource Development in Parasport” – hankkeeseen liitty-
viin tapaamisiin Islannissa, Ruotsissa ja Suomessa. Hanketta 
hallinnoi Kölnin urheilu yliopisto ”Deutsche Sporthochschule 
Köln” ja hankkeessa olivat mukana Suomen Paralympiakomi-
tean lisäksi Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan komiteat.   
Kehittämispäällikkö kutsuttiin Agitos-säätiön Proud Paralympian kou-
lutusohjelman kouluttajakoulutukseen, joka järjestettiin Dubaissa 
11.-14.3. Ohjelman pilottivuonna kehittämispäällikkö toimi koulutta-
jana ParaPan Amerikan kisoissa Torontossa 6.-14.8.

Kehittämispäällikkö on toiminut aktiivisesti IPC:n urheilijavaliokunnan 
jäsenenä. Yhden vastuulajin, lumilautailun MM-kisojen yhteydessä La 
Molinassa järjestettiin urheilijatapaaminen 23.-28.2. Konferenssipu-
heluiden lisäksi valiokunta kokoontui 17.-19.4. Bonnissa sekä osallis-
tui IOC:n urheilijaforumiin Lausannessa 7.-12.10.

Kehittämispäällikkö valittiin IPC:n ”Women in Sport” -komiteaan, 
jonka ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Bonnissa 15.-17.5.

Viestintä- ja yhteyspäällikkö osallistui 7.-10.10. kansainväliseen Vista 
-konferenssiin, jossa esiteltiin paralympiaurheiluun liittyviä tutkimus-
tuloksia ja –hankkeita. Suomesta konferenssiin osallistui myös vam-
maisuinnin valmennuspäällikkö Kati Kauhanen Uimaliitosta sekä pyö-
rätuolirugbyn luokittelija Sanna Weurlander.



20

Vuoden 2015 isoimmat yksittäiset viestinnälliset toimenpiteet liittyivät 
arvokilpailuviestintään sekä Tie Tähtiin –urheilijapoolin julkistamiseen. 
Perusviestinnän kulmakivinä olivat verkkosivut, sosiaalinen media sekä 
yhteistyö niin median kuin urheilujärjestöjen tiedottajien kanssa. 

Viestintä- ja yhteyspäällikkö oli mukana Sport.fi –toimituskunnassa. 
Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry:n, Olympia-
komitean, Kilpa- ja huippu-urheilukeskuksen ja Paralympiakomitean 
sivustot on koottu yhteisen portaalin alle www.sport.fi. 

Paralympiakomiteassa oli vuoden aikana kaksi viestinnänharjoitteli-
jaa: Eeva Neuvonen keväällä 2015 kaksi kuukautta ja Maria Enebäck 
lokakuussa kaksi viikkoa. Lisäksi Paralympiakomitea aloitti yhteistyön 
Laajasalon urheilutoimittajaopiskelijoiden kanssa. Yhteistyö painot-
tuu nuorten paralympiaryhmään. 

Lajiliittojen tiedottajien kanssa tehtiin yhteistyötä arvokilpailujen sekä 
lajiliittojen lehtijuttujen yhteydessä. Paralympiakomitea lähetti tiedot-
tajan kahteen Rion kannalta olennaiseen arvokilpailuun yhteistyössä 
lajiliittojen kanssa: elokuussa Leena Kummu oli parajousiammunnan 
MM-kilpailuissa ja lokakuussa Riku Valleala parayleisurheilun MM-kil-
pailuissa. 

Tie Tähtiin –urheilijapooli julkistettiin 9.9.2015. Poolin tarkoitus on 
saada entisten ja nykyisten vammaisurheilijoiden tarinoita esille. Jul-
kistamisen yhteydessä kymmenen mediaa teki jutun urheilijoista ja 
asia nousi hyvin esille sosiaalisessa mediassa. 

Paralympiakomitea on mukana Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry:n Vammaisurheilu –lehdessä. Viestintä- ja yhteyspäällikkö kir-
joitti 1-3 juttua/lehti vuonna 2015.  

”Urheilua Täydestä Sydämestä” –valokuvanäyttely kiersi muun muassa 
Kisakallion urheiluopistolla, Mäkelänrinteen urheilulukiossa ja uima-
hallissa. Loppuvuoden näyttely oli esillä Kuntoutuskeskus Validiassa.

Paralympiakomitean uutiskirje lähetettiin viisi kertaa vuoden aikana. 
Jakelulistalla on noin 600 nimeä. Uutiskirjeen avausprosentti oli vuo-
den uutiskirjeillä 32-34%. Paralympiakomitean kuvapankki  paralym-
piakomitea.kuvat.fi  kokosi kuvia eri lajeista ja tapahtumista vuoden 
aikana. Medialle kuvien käyttö on maksutonta. 

Paralympiakomitea saa päivittäin lehdistöseurannan sekä sosiaalisen 
median seurannan Meltwaters-palvelun kautta. Paralympiaurheilijat 
näkyivät vuoden aikana entistä paremmin mediassa. Erityisesti Hel-
singin Sanomat teki useampia isoja etusivun juttuja vammaisurhei-
lijoista. Paikallisella tasolla mediat seuraavat myös kiitettävän hyvin 
oman alueen menestyneitä vammaisurheilijoita. 

Rioon tähtäävät urheilijat ja lajijohto saivat sosiaalisen median kou-
lutusta Rio-leirillä. Nuorten paralympiaryhmä sai koulutusta median 
kohtaamiseen sekä kokemuksen videohaastattelusta syyskuun lei-
rillä. Tie Tähtiin –urheilijoille järjestettiin kesäkuussa esiintymiskoulu-
tus yhteistyössä Speakersforumin kanssa. 

Verkkosivujen tunnuslukuja
Paralympiakomitean verkkosivuilla vieraili 250-600 henkilöä viikoit-
tain. Kuukausitasolla vierailijoita oli keskimäärin 950 vierailijaa, joka 
on noin 20% enemmän kuin vuonna 2014. Selkeät piikit on nähtä-
vissä Para School Day –kiertueen ja –haun sekä Tie Tähtiin –urheili-
japoolin julkistamisen yhteydessä.

13. VIESTINTÄ
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• 4.-6.1. Rio-leiri Pajulahden liikuntakeskuksessa

• 13.1. Suomen Urheilugaala 2015 

• 6.-13.2. Pyörätuolicurlingin MM-kilpailut Lohjan 
Kisakalliossa.

• 22.-24.1. EDUCA-messut, yhteinen osasto Valon ja Olympia 
Akatemian ja liikuntajärjestöjen kanssa

• 4.2. Talviparalympiapäivä Tapiolan Jääpuistossa 
yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa

• 10.–11.2. Varainhankintaseminaarit Kisakalliossa, 
ensimmäinen seminaaripäivä omille yhteistyökumppaneille 
ja toinen yleinen yhdessä Kisakallion kanssa 

• 15-16.4. Kuortaneen Junior Games –kilpailut

• 8.5. Valon Taisto –finaalitapahtuma / Kasva Urheilijaksi –
taitorata

• Toukokuu: ParaSchoolDay –kiertue. Kiertueesta tehtiin useita 
juttuja paikallislehtiin ja  –medioihin.

• 16.5. Helsinki City Run yhdessä TATA Consultancy Services 
kanssa

• 22.5. Paralympiakomitea osallistui urheilijoista ja 
yhteistyökumppaneista kootulla joukkueella Valon 
yritysmaraton-tapahtumaan.

• 10.6. Varainhankinta ja RIO 2016 –seminaari yhdessä VALON 
ja  Olympiakomitean kanssa yhteistyökumppaneille 
Uunisaaressa Helsingissä

• 24.-25.6. Tie Tähtiin –urheilijapooli koulutustilaisuudessa 
Pajulahdessa.

• 15.-18.7.SuomiAreena Pori, ”Liikkuva Torstai”- tapahtuma eli 
koko perheen olympia- ja paralympiatapahtuma stadionilla, 
paneelikeskustelu sekä yhteinen Sporttipaatti vastaanotto 
Olympiakomitean ja Valon kanssa

• 22.8. Lastenlinnan ja Lasten klinikan kanssa yhteistyössä 
ParaSchoolDay Validia kuntoutuksessa Helsingissä

• 9.9.  Tie tähtiin -ohjelman urheilijoiden julkistaminen ja Rio 
2016 tiedotustilaisuus päättäjille ja yhteistyökumppaneille 
Kisahallissa

• 15.-19.9. Pyörätuolirugbyn EM-kilpailut Liikuntakeskus 
Pajulahdessa.

• 22.-23.9. Santahaminan olympia- ja paralympialeirin 
yhteydessä kumppanipäivä ja seminaari 

• 5.-7.11. Apuvälinemessut ja Liikuntamaa sekä Rio 2016 
joukkueen ensimmäisten urheilijavalintojen julkistus

• 17.11”Matkalla Rioon 2016” – tilaisuus yhdessä 
yhteistyökumppani asianajotoimisto Boreniuksen kanssa

• 3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilaisuudessa 
luovutettiin kaksi JYSK -  stipendiä nuorille lupaaville 
vammaisurheilijoille; Marcus Kavaleffille ja Jenna Saariselle.

Tapahtumaviestintä
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Liikuntamaa

Kansainvälinen vammaistenpäivä

Tie Tähtiin -pooli julkistettiin syyskuussa. 
Kuvassa Matti Suur-Hamari, Fanny Bengs, Katja 

Saarinen, Riku Virtanen, Liisa Lilja, Taneli Tenhu-
nen sekä esiintymisvalmentaja Ismo Jokinen
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Talviparalympiapäivä

Lastenlinnan Para Family Day

Urheilugaalassa palkittiin 
Amanda Kotaja vuoden 
nuorena urheilijana ja  
Katja Saarinen urastaan
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Suomen Paralympiakomitean toimintaa vuonna 2015 tukivat

Suomen Paralympiakomitea   Radiokatu 20, 00240 Helsinki

www.paralympia.fi


