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1. JOHDANTO 
 

1.1. Erityisliikunnan taustaa 
 

Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava liikunta) tarkoitetaan sellaisten 

henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn 

heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan 

liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Erityisryhmien 

liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä yli 65-

vuotiaita henkilöitä. Osa iäkkäistä henkilöistä on varsin toimintakykyisiä, joten heistä 

erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi 

heikentynyt. 

 

Liikunnan erityisryhmiin on arvioitu kuuluvan noin 20–25 prosenttia väestöstä. 

Orimattilassa oli vuonna 2013 asukkaita reilut 16 300, joten karkeasti arvioiden 

erityisliikunnan piiriin kuului noin 3 300–4 100 henkilöä. Vertailun vuoksi 

Orimattilassa oli samaan aikaan noin 3 500 lasta ja nuorta (alle 18-vuotiaita). Liikunnan 

erityisryhmiin kuuluvat muodostavat liikuntapalveluille suurin piirtein samankokoisen 

palveluiden keskeisen kohderyhmän kuin lapset ja nuoret.  

 

Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrää voidaan arvioida tarkemmin 

kohderyhmittäin (ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset) hyödyntämällä tilastoja. 

Kovin tarkkaa ja yksiselitteistä arviota ei voida antaa tilastojenkaan perusteella, sillä yksi 

erityisryhmäläinen voi olla mukana useammassa tilastossa (esimerkiksi vammainen 

pitkäaikaissairaissa). 

 

 

 

 

Taulukko 1. Arvio erityisryhmäläisistä Orimattilassa 

 

 

ERITYISRYHMÄ ARVIO 
Iäkkäät 3 200 

Pitkäaikaissairaat 4 000–5 000 
Vammaiset 800–1 500 

Karkea arvio erityisryhmäläisistä yhteensä 3 300–4 100 



Kuntien erityisliikunnalle on vahva lainsäädännöllinen tuki ja velvoite. Suomen 

Perustuslain sivistyksellisten oikeuksien mukaan liikunta on jokaisen perusoikeus. 

Jokaisella tulee olla yhtäläinen oikeus kehittää itseään, kuten harrastaa liikuntaa. Ilman 

erityiskohtelua erityisryhmillä ei olisi yhtäläisiä mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. 

Liikunta on liikuntalain mukaan myös jokaisen peruspalvelu. Kuntalain perusteluiden 

mukaan kunnalla on edelleen päävastuu monien peruspalveluiden saatavuudesta.  

Liikuntalain tavoitteena on sekä liikunnallinen tasa-arvo, että tasa-arvon edistäminen 

liikunnan avulla. Liikunnallinen tasa-arvo tarkoittaa kaikkien yhtäläisiä 

mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. Lain tavoitteena on, että mahdollisimman moni 

voisi harrastaa liikuntaa omista lähtökohdistaan. Myös tasa-arvon edistämistavoitteen 

on katsottu liittyvän erityisryhmien liikuntaan. On todettu, että liikuntakulttuurin tasa-

arvon toteutumisessa erityisryhmien liikuntamahdollisuuksien toteutuminen on tasa-

arvon kannalta keskeinen mittari. Kehittyneen liikuntakulttuurin tunnusmerkkinä 

ovat hyvät erityisryhmien liikuntapalvelut.   

Erityisryhmien liikunnan edistämistä tukee myös yhdenvertaisuuslaki, jonka mukaan 

julkisella vallalla on velvoite, ei vain kohdella kansalaisia tasa-arvoisesti, vaan myös 

positiivisesti toimia tasa-arvoisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. 

Erityisliikuntaan panostaminen lisää tasa-arvoa yhteiskunnassa. 

Liikuntalain mukaan valtion ja kuntien tehtävänä on muun muassa yleisten edellytysten 

luominen liikunnalle, kuten järjestää liikuntaa ottaen huomioon myös 

erityisryhmät. Liikuntatoiminnan järjestämisen päävastuun kantavat liikuntajärjestöt. 

Osalle väestöstä liikunnan harrastaminen omista lähtökohdista on kuitenkin mahdollista 

vain yhteiskunnan tuen turvin. Suurin osa väestöstä liikkuu yleisten liikuntapalveluiden 

puitteissa ja julkisen vallan tehtäviin sopii hyvin huolehtia niiden ulkopuolelle jäävien 

mahdollisuuksista. 

 

1.2. Erityisliikunnan kehittäminen Orimattilassa 
 

Erityisryhmien liikuntaa on pyritty kehittämään Orimattilassa vähintään 15 vuoden ajan 

esimerkiksi osallistumalla Liikuntatieteellisen Seuran toteuttamiin Erityisliikuntaa 

kuntiin -hankkeisiin. Ensimmäisen kerran Orimattila oli mukana hankkeessa vuosina 



1997–1999. Orimattilaan syntyi hankkeen tuloksena ”Erityisryhmien liikuntaa 

Orimattilan kaupungissa, perusselvitys ja kehittämissuunnitelma 1999”. Hankkeen myötä 

Orimattilassa selvästi lisääntyi erityisliikunta-alan ymmärrys. Myös käytännön 

parannuksia saatiin aikaan esimerkiksi uimahallin saneerauksen yhteydessä, ryhmien 

lisääntyessä viidestä ryhmästä kymmeneen ja osallistujamäärien kasvaessa 70 liikkujasta 

150 liikkujaan.1  

Vuosina 2004–2006 Orimattila osallistui toiseen Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeeseen. 

Orimattilan tavoitteena oli perustaa erityisliikunnanohjaajan virka, jonka perustamista 

perusteltiin muun muassa edellisessä hankkeessa toteutetun peruskartoituksen tietojen 

avulla. Hankkeen tuloksena liikunnanohjaajan toimenkuvaan saatiin sisällytettyä 40 % 

erityisliikunnan ohjausta. Myöhemmin ikäihmisten liikuntaryhmät lisääntyivät 

Orimattilassa, minkä takia erityisliikunnan ohjauksen määrä nousi noin puoleen 

liikunnanohjaajan työajasta. Erityisliikuntapalveluiden kehityttyä kaupungin järjestämiin 

erityisliikuntaryhmiin tuli osallistujia muun muassa kansalaisopiston ryhmistä. 

Kansalaisopiston ryhmät muokkautuvat koskemaan enemmän keski-ikäistä väestöä. 

Liikuntatoimi budjetoi myös seura-avustuksista jettavan vuosittain 10 % toiminta-

avustuksina erityisliikuntaan. Kuitenkin päätavoite eli erityisliikunnanohjaajan viran 

perustaminen jäi hankkeen aikana saavuttamatta.2 

Orimattilan kaupunki lähti keväällä 2013 kolmannen kerran mukaan Erityisliikuntaa 

kuntiin 2013–2015 -hankkeeseen. Hanke on kohdennettu niihin jäljellä oleviin yli 10 000 

asukkaan kuntiin, joissa ei ole vielä erityisliikunnanohjaajaa. Orimattilan lisäksi 

hankkeessa ovat mukana Eura, Huittinen, Loviisa, Mänttä-Vilppula, Alajärvi ja Kalajoki. 

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Ensimmäisenä toimenpiteenä hankkeessa kartoitettiin syksyn 2013 aikana Orimattilan 

erityisliikunnan nykytilanne, voimavarat ja tarpeet. Ilman nykytilanteen tuntemista, ei ole 

järkevää lähteä uuteen kehittämistyöhön. Kartoitustyön tuloksena syntyi keväällä 2014 

Orimattilan erityisliikunnan peruskartoitus, johon on kirjattu muun muassa alueen 

                                                           
1 Vuokko Ponsi: Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojekti 1997–1999. Helsinki 2000. 
2 Toni Piispanen: Yhdessä kehittäen paikallisiin ratkaisuihin – Erityisliikuntaa kuntiin 2004–2006 -kehittämis- ja 
konsultointiprojekti. Loppuraportti. Helsinki 2007. 



erityisliikuntaryhmät, ohjaajaresurssit ja eri toimijoiden tarpeet. Kartoitustyön keskeiset 

havainnot esitellään suunnitelman kohdassa 2. Orimattilan erityisliikuntapalvelut. 

Orimattilaan on perustettu hankkeen yhteydessä erityisliikunnan kehittämistyöryhmä, 

joka piti ensimmäisen kokouksen huhtikuussa 2014. Työryhmään kuuluu edustajia 

Orimattilan erityisliikuntapalveluiden keskeisistä toimijoista, kuten liikuntapalveluista, 

sosiaali- ja terveyspalveluista, kansalaisopistosta ja yhdistyksistä. Ensimmäisessä 

kokouksessa käytiin läpi tehty peruskartoitus ja keskusteltiin Orimattilan 

erityisliikuntapalveluista. 

Työryhmän keskusteluiden ja peruskartoituksen tietojen pohjalta on laadittu huhti-

toukokuun 2014 aikana Orimattilaan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma, johon on 

kirjattu palveluiden kehittämiskohteet ja toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Suunnitelma 

tullaan käsittelemään ainakin Orimattilan liikunnasta ja terveyttä vastaavissa 

lautakunnissa, minkä jälkeen suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan. Tulevaisuudessa 

suunnitelma tullaan tarpeen mukaan päivittämään. 

Orimattilan erityisliikunnan kehittämistyöstä voidaan todeta yhteenvetona, että vuosien 

varrella on otettu kehitysaskelia, kun esimerkiksi ymmärrys erityisliikunnasta on 

kasvanut, uusia ryhmiä on käynnistetty ja yhteistyötä on tehty eri toimijoiden kanssa. 

Kehittämistyöllä ei ole saavutettu kuitenkaan merkittävää muutosta Orimattilan 

erityisliikuntapalveluihin. Tavoitteena on, että kolmannella kerralla alueen 

erityisliikuntapalveluihin saavutetaan merkittävää kehitystä, jotta palvelut vastaisivat 

paremmin kasvavaan tarpeeseen. 

   

      Kuvio 1. Kehittämistyön eteneminen Orimattilassa 2013–2015 

Syksy 2013 
Peruskartoitus 
erityisliikunnan 
nykytilanteesta

Kevät 2014 
Kehittämis-
työryhmän 
kokoontuminen

Kevät 2014 
Kehittämis-
suunnitelman 
laadinta

Syksy 2014-
Suunnitelman 
toteutus



2. ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNTAPALVELUT 
 
Orimattilan erityisliikuntapalveluista vastaavat kunnan ja kuntayhtymän eri toimijat, 

kansalaisopisto, seurakunta, yhdistykset ja yksityiset toimijat. Keskeisin osa 

erityisliikkujien palveluita on heille suunnattu tai soveltuva ryhmäliikunta. Syksyllä 

2013 Orimattilassa järjestettiin yhteensä lähemmäs 30 tällaista ryhmää. Eniten ryhmiä 

järjestivät yhdistykset, Wellamo-opisto ja liikuntapalvelut. Ryhmistä yli puolet oli 

suunnattu ikäihmisille, viisi pitkäaikaissairaille, neljä vammaisille, kaksi erityislapsille 

sekä yksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. 

 

JÄRJESTÄJÄ RYHMÄT 
Liikuntapalvelut Kuusi (6) erityisryhmille soveltuvaa ryhmää, joista: 

viisi (5) oli suunnattu pääasiassa ikäihmisille ja 
yhdessä (1) kävi erityislapsia. Lisäksi uintivuoro, jota 
hyödyntävät Invalidit, Sydänyhdistys ja 
Kehitysvammaiset. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut Kolme (3) varsinaista erityisliikuntaryhmää, joista 
kaksi (2) oli pitkäaikaissairaille ja yksi (1) päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujille 

Koulutuspalvelut Yksi (1) ryhmä/kerho erityislapsille 
Kansalaisopisto Seitsemän (7) ryhmää, joista viisi (5) oli suunnattu 

ikäihmisille ja kaksi (2) kehitysvammaisille 
Yhdistykset Yhdeksän (9) ryhmää, joista viisi (5) oli suunnattu 

ikäihmisille, kaksi (2) vammaisille ja kaksi (2) 
pitkäaikaissairaille 

Seurakunta/Anninkammari Yksi (1) ryhmä iäkkäille 

Yksityiset toimijat Yksi (1) ryhmä pitkäaikaissairaille 
YHTEENSÄ 28 ryhmää, joista: 

16 ryhmää ikäihmisille 
5 ryhmää pitkäaikaissairaille 
4 ryhmää vammaisille 
2 erityislapsille  
1 päihde- ja mielenterveyskuntoutujille 

 

                    Taulukko 2. Orimattilan erityisliikkujille soveltuvat ryhmät syksyllä 2013 
 
 

Orimattilan erityisliikunnan ohjaajaresurssit ovat niukat. Orimattilan kaupungin 

liikuntapalveluiden ohjaajaresurssit koostuvat yhdestä päätoimisesta ohjaajasta ja 

hankerahoituksella toimivasta liikuntaneuvojasta, joka myös ohjaa muutamaa ryhmää. 

Wellamo-opistolla on erityisliikunnan ohjaajaresursseina erityisliikunnanohjaaja ja 



fysioterapeutti. Lisäksi muilla kunnallisilla, kuntayhtymän tai yksityisillä toimijoilla on 

joitain erityisliikunnan tai kuntoutuksen parissa toimivia henkilöitä, kuten Päijät-Hämeen 

sosiaali- ja terveysyhtymän alaisuudessa toimivan Kuntoutuskeskuksen fysioterapeutit. 

Yhdistyksissä toimii joitain eritaustaisia ohjaajia.  

Orimattilan liikuntapalveluissa on osaamista erityisliikunnasta. Orimattilan liikunta- ja 

nuorisotoimenjohtajalla on liikunnanohjaajan ylempi AMK-tutkinto ja opintoja 

erityisliikunnasta sekä lähes kahdeksan vuoden kokemus käytännöntyöstä 

erityisryhmien liikunnanohjauksesta eri kunnissa. Myös tällä hetkellä viransijaisena 

toimivalla liikunnanohjaajalla on niin ikään opintoja erityisliikunnasta ja kokemusta 

erityisliikuntaryhmien ohjauksesta.  

Orimattilan liikuntapalveluilla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa liikuntastrategiaa tai -

suunnitelmaa, joten myöskään erityisliikunnalle ei ole määritelty alueella toimenpiteitä 

tai tavoitteita. Erityisryhmien liikunta on huomioitu kuitenkin Orimattilan 

liikuntapalveluissa monilla eri tavoin. Orimattilan kaupunki myöntää erityisryhmien 

liikunta-avustusta harkinnan mukaan orimattilalaisille yhdistyksille. Vuonna 2013 

sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myönsi näitä avustuksia yhdelle yhdistykselle 200 

euron verran. Orimattilan kaupunki on myöntänyt seniorikortin yli 65-vuotiaille 

orimattilaisille ja uimakortin (hinta 40 euroa) erityisryhmille, kuten astmaatikoille, 

diabeetikoille, lihastautia sairastaville, mielenterveyspotilaille, reumaatikoille ja ms-

potilaille). Erityisryhmäläisille myönnetään myös uimahallin kertamaksuissa ja 

sarjamaksuissa alennusta.  

Erityisliikunnassa on tehty Orimattilassa tapauskohtaisesti yhteistyötä eri toimijoiden 

kanssa. Esimerkiksi Orimattilan liikuntapalvelut järjestää yhdessä Päijät-Hämeen 

sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa kolme ryhmää, jotka voidaan katsoa 

erityisliikuntaryhmiksi.  

Orimattilan liikuntapaikkojen ja -tilojen tarjonnasta vastaavat niin kaupunki kuin 

yksityiset toimijat. Sisäliikuntapaikkoihin kuuluvat uimahalli, muutama liikuntahalli, 

kymmenkunta erilaista salia ja kolme kuntosalia. Ulkoliikuntapaikat koostuvat kahdesta 

urheilukentästä, lukuisasta määrästä erilaisia kenttiä, kuntoratoja, lähiliikuntapaikkoja, 

uimarantoja, ampumaratoja, frisbeegolf -puisto, motocrossrata ja ratsastustallit.  

Liikuntapaikkojen ja -tilojen esteettömyydestä ja soveltuvuudesta erityisryhmille ei ole 



juurikaan tietoa. Saadulla olevan tiedon perusteella alueen liikuntapaikat mahdollistavat 

erityisliikunnan harrastamisen, mutta tiloihin liittyy paljon esteettömyysongelmia.  

Jokainen toiminta on tiedottanut Orimattilan erityisliikuntapalveluista omien kanavien 

välityksellä. Esimerkiksi liikuntapalvelut on tiedottanut erityisryhmien 

liikuntapalveluista lähinnä liikuntapalveluiden internetsivuilla. Wellamo-opiston 

opetusohjelmasta on löytänyt tietoa internetistä. Opetusohjelma on jaettu myös koteihin.  

Yhdistykset ovat tiedottaneet toiminnastaan muun muassa internetissä omilla sivuillaan 

ja paikallislehdissä. 

 
 

3. KEHITTÄMISKOHTEET JA TOIMENPITEET 

3.1. Palveluiden koordinoimattomuus ja yhteistyön puute 

 
Orimattilan erityisliikuntapalvelut ovat koordinoimattomat eikä palveluiden 

järjestämisessä tehdä riittävästi yhteistyötä. Vastuu- ja työnjaot erityisliikunnan 

järjestämiseksi eivät ole selvät ja toiminnasta puuttuu suunnitelmallisuus. Niukkojen 

henkilöstöresurssien takia liikuntapalveluista ei löydy toiminnalle organisoijaa ja 

koordinoijaa. Orimattilassa ei ole myöskään aktiivista kolmatta sektoria tai muuta 

toimijaa, joka aktiivisesti järjestäisi erityisliikuntaa. Yhdistykset eivät koe erityisliikuntaa 

osaksi yhdistyksen toimintaa tai erityisliikunnalle ei ole nähty tarvetta.  

Orimattila hyötyisi monen muun kaupungin tavoin päätoimisesta erityisliikunnan 

osaajasta, mikä mahdollistaisi toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun, koordinoinnin ja 

toteuttamisen tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Etenkin näin toiminnan 

kehittämisvaiheessa kaupungin liikuntapalveluilta tarvittaisiin aktiivista roolia 

toiminnan käynnistäjänä, koordinoijana ja kouluttajana. Alueen muut toimijat toivovat 

kaupungilta nykyistä isompaa roolia muun muassa erityisliikuntaryhmien ja koulutusten 

järjestämisessä, yhteistyön käynnistäjänä ja tilojen tarjoamisessa. Kaupungin toivottiin 

kartoittavan alueen erityisliikunnan tarvetta, sopivan työnjaosta eri toimijoiden kanssa ja 

kehittää siirtymistä muiden toimijoiden ryhmistä kaupungin liikuntaryhmiin.  

 

 



Toimenpiteet:  

 Perustetaan liikuntapalveluihin päätoimisen erityisliikunnanohjaajan virka. 

Erityisliikunnanohjaaja koordinoi ja kehittää alueen erityisliikuntapalveluita 

tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, parantaa toiminnan 

suunnitelmallisuutta esimerkiksi laatimalla liikuntasuunnitelmia laitoksiin ja 

seuraa toiminnan tuloksellisuutta.  

 Jatketaan Orimattilan erityisliikunnan kehittämistyöryhmän toimintaa 

Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeen päätyttyä. Työryhmä toimii 

poikkihallinnollisena yhteistyötahona, alueen erityisliikunnan asiantuntijana ja 

kehittäjänä sekä tukee erityisliikunnanohjaajan työtä.  

 Orimattilan liikuntapalvelut kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta 

voimavaroja hyo dynneta a n nykyista  paremmin, tyo njaosta ja vastuista saadaan 

sovittua seka  va ltyta a n pa a llekka iselta  tyo lta . Mahdollisia yhteistyo muotoja 

voivat olla: 

o Sosiaali- ja terveyspalvelut: Kehiteta a n palveluiden ketjuttamista 

kuntoutuksesta kaupungin matalan kynnyksen ryhmiin, ohjataan 

asiakkaita liikuntaneuvontaan ja va liteta a n asiakkaille tietoa yleisista  

erityisliikuntapalveluista. 

o Vanhuspalvelut: Ja rjesteta a n yhteistyo ssa  erityisliikunta tapahtumia ja 

tempauksia, avustetaan ryhmien veta misessa , tarjotaan koulutuksia 

henkilo sto lle ja va liteta a n ika ihmisille tietoa yleisista  

erityisliikuntapalveluista. 

o Mielenterveys- ja pa ihdekuntoutus: Tuetaan ryhma toimintaa tarjoamalla 

tiloja ja koulutusta henkilo sto lle tai ohjaus-apua ryhmiin. 

o Koulutoimi: Selviteta a n mahdollisuus ka ynnista a  yhteistyo ssa  uudestaan 

erityisliikuntakerho ja hankeavustuksella tukea ryhma toimintaa tai 

erilaisia tempauksia. 

o Wellamo-opisto: Kehiteta a n palveluiden ketjuttamista kaupungin matalan 

kynnyksen ryhmista  Wellamon ryhmiin. 

o Urheiluopistot: Selviteta a n mahdollisuudet saada ohjausapua 

opiskelijoista, toteutetaan yhteistyo ssa  erilaisia projekteja, tapahtumia ja 

tempauksia. 



o Yhdistykset: Aktivoidaan yhdistyksiä nimeämään liikuntavastaavat, jotta 

yhdistyksissä olisi jatkossa henkilö, johon voidaan olla yhteyksissä 

liikunta-asioissa. Järjestetään vähintään kerran vuodessa 

yhteistyöfoorumi, jossa vaihdetaan tietoa ja näkemyksiä erityisliikunnan 

ajankohtaisista asioista. Tuetaan yhdistysten ryhmien ja tapahtumien 

ja rjesta mista . 

o Vanhus- ja vammaisneuvosto: Erityisliikunnanohjaaja osallistuu 

kokouksiin ja toimii yhdyshenkilo na  neuvoston seka  liikuntapalveluiden 

va lilla . 

 Vaikutetaan Orimattilan kaupungin strategioihin ja asiakirjoihin (esim. 

maankäytön suunnitteluun) erityisliikunnan edistämiseksi. Välitetään tietoa 

erityisliikunnasta kaupungin johdolle, luottamushenkilöstölle ja kuntalaisille 

erityisliikunnasta järjestämällä yleisötilaisuuksia ja tapahtumia. 

 

 

3.2. Ohjaajapula 

 
Puute ohjaajista nousi eri orimattilalaisille toimijoille tehdyssä kyselyssä 

merkittävimpien erityisliikunnan järjestämisen esteiden joukkoon. Alueen 

erityisliikunnan ohjaajaresurssit ovat niukat niin kunnallisissa toimijoissa kuin 

yhdistyksissä. Liikuntapalveluilla on ollut aikanaan päätoiminen erityisliikunnanohjaaja, 

mutta tätä resurssia ei enää löydy Orimattilasta. Kahdessa kolmasosassa 10.000–20.000 

asukkaan kunnissa on nykyisin päätoiminen erityisliikunnanohjaaja, joten Orimattila 

kuuluu tässä kohdin Suomen kunnista vähemmistöön.  

 

Toimenpiteet:  

 Perustetaan liikuntapalveluihin päätoimisen erityisliikunnanohjaajan virka. 

Erityisliikunnanohjaaja ohjaa etenkin alueen haastavampia erityisliikuntaryhmiä 

ja kouluttaa muille toimijoille erityisliikunnan ohjaajia ja vertaisohjaajia.  

 Liikuntapalvelut selvittää vuosittaiset erityisliikunnan koulutustarpeet ja 

järjestää eri toimijoille ohjaajakoulutuksia resurssien kasvattamiseksi. 

 Selvitetään mahdollisuus oppilaitosyhteistyöhön Pajulahden ja Vierumäen 

kanssa opiskelijoiden hyödyntämiseksi erityisliikuntaryhmien ohjaamisessa. 



3.3. Ryhmien ja tapahtumien puute  

 
Orimattilan erityisliikunnan ryhmä- ja tapahtumatarjonta on kaupungin asukasmäärä 

huomioiden suppeahko. Ryhmä- ja tapahtumatarjontaa tulisi monipuolistaa, jotta alueen 

kasvavaan palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan ja jokaisella orimattilalaisella olisi 

mahdollisuus harrastaa liikuntaa omista lähtökohdistaan. Esimerkiksi 

kehitysvammaisille ja sosiaalityön asiakkaille olisi tarvetta käynnistää Orimattilassa lisää 

ryhmäliikuntaa. Iäkkäiden määrän kasvaessa tulevaisuudessa, tarvitaan myös iäkkäiden 

ryhmiä lisää.  

 

Toimenpiteet:  

 Perustetaan uusia erityisliikuntaryhmiä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Liikuntapalvelut aloittaa yhteistyön niiden toimijoiden kanssa, jotka ovat 

ilmaisseet halun käynnistää uutta erityisliikuntaa.  

 Aktivoidaan yhdistyksiä selvittämään jäsenistönsä liikunta-tarve, mikä voi 

aktivoida yhdistyksiä järjestämään erityisliikuntaa. 

 Järjestetään esimerkiksi oppilaitosten kanssa yhteistyössä kaikille avoimia 

erityisliikuntatapahtumia, kuten lajiesittelyitä ja -kokeiluja. Näin 

erityisliikkujat tiedostavat mitä mahdollisuuksia heillä on harrastaa liikuntaa.  

 
 
 

3.4. Toiminnan rahoitusongelmat 

 

Orimattilassa ei ole kohdistettu juurikaan resursseja erityisliikuntaan. Kaupungin avustukset 

yhdistyksillä ovat olleet muutaman sadan euron luokkaa. Toiminnan rahoitusongelmat oli 

yksi erityisliikunnan ongelmista, joka nousi esiin eri toimijoille tehdyssä kyselyssä. 

 

Toimenpiteet: 

 Tarkistetaan kaupungin avustuspolitiikka ja avustuksista tiedottaminen, jotta 

erityisliikuntaa järjestäviä paikallisia ja alueellisia toimijoita kohdellaan samoin 

periaattein kuin urheilu- ja liikuntaseuroja. 



3.5. Tilojen esteettömyysongelmat 

 

Orimattilan liikuntapaikat ja -tilat mahdollistavat erityisliikunnan harrastamisen, mutta 

tiloihin liittyy paljon esteettömyysongelmia. Esimerkiksi Orimattilan pääliikuntapaikassa 

urheilutalossa on puutteita opasteissa, sisäänkäynnin yhteydessä ei ole liuskaa, portaiden 

askelmat eivät erotu tummuuskontrastilla ja pukeutumis- ja peseytymistilojen 

yhteydessä ei ole esteetöntä wc:ta/inva-wc:ta. Toisaalta kaikista liikuntapaikkojen ja -

tilojen esteettömyydestä ei ole tarkkaa tietoa miten tilat soveltuvat eri ryhmille 

liikunnanharrastamiseen. 

 

Toimenpiteet:  

 Kartoitetaan liikuntapaikkojen esteettömyys esimerkiksi yhteistyössä 

vammais- ja vanhusneuvoston ja/tai oppilaitoksen kanssa. 

 Listataan erityisliikkujille parhaiten sopivat liikuntatilat ja -paikat seka  na iden 

sisa lta ma  välineistö. Myo nneta a n erityisliikuntaan tiloja, jotka soveltuvat 

erityisliikkujille parhaiten. Hankitaan tarvittaessa lisa a  va lineisto a  

erityisliikuntaan. 

 Edisteta a n esteetto myytta  yhteistyössä teknisen toimen kanssa poistamalla 

tiedossa olevia esteetto myysongelmia ja uusia suunniteltaessa huomioidaan 

nykyistä paremmin esteettömyys.  

 
 
 

3.6. Kuljetusongelmat 

 
Eri toimijoille tehdyssä kyselyssä erityisliikunnan järjestämisen yhdeksi keskeiseksi 

ongelmaksi nousivat kuljetusongelmat tai pitkät välimatkat. Erityisliikuntaan 

osallistuneet ovat vastanneet itse kuljetuksistaan, saaneet läheiseltään kuljetuksen tai 

hyödyntäneet julkista liikennettä. 

Toimenpiteet:  

 Selvitetään kuinka paljon vammaispalvelulain alaisia kuljetuspalveluita on 

hyödynnetty Orimattilassa liikuntaharrastusten yhteydessä ja kuinka hyvin 

palvelumahdollisuuksista on tiedotettu? Selvitetään voitaisiinko 



kuljetuspalveluiden tarjoamisessa liikuntaharrastuksiin tehda  yhteistyötä eri 

toimijoiden kanssa, kuten koulukuljetusten kanssa? 

 Huomioidaan uusia ryhmiä perustettaessa mahdollisuus ryhmätarjonnan 

ulottumisesta alueen eri keskuksiin ja viedä ryhmiä sinne missä ovat 

asiakkaat. 

 

 

3.7. Tiedottamisen riittämättömyys ja hajanaisuus 

 

Jokainen toimija on tiedottanut Orimattilan erityisliikuntapalveluista viime vuosina 

omien kanavien välityksellä. Mistään ei ole ollut saatavissa koostettua tietoa alueen 

erityisliikuntaryhmistä ja tapahtumista. Tieto erityisliikunta-asioista ei ole kulkenut 

riittävän hyvin eri toimijoiden välillä. 

Toimenpiteet:  

 Perustetaan liikuntapalveluihin päätoimisen erityisliikunnanohjaajan virka. 

Erityisliikunnanohjaaja huolehtii alueella erityisliikunnan tiedon kokoamisesta ja 

tiedottamisesta niin kaupungin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolisille 

toimijoille. 

 Jatketaan Orimattilan erityisliikunnan kehittämistyöryhmän toimintaa 

Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeen päätyttyä, jotta tieto erityisliikunnasta kulkee 

eri toimijoille. 

 Parannetaan kaupungin ja yhdistysten välistä tiedonkulkua järjestämällä 

vähintään kerran vuodessa yhteistyöfoorumi, jossa vaihdetaan tietoa ja 

näkemyksiä erityisliikunnan ajankohtaisista asioista.  

 Ja rjesteta a n yleisötilaisuuksia ja erityisliikuntatapahtumia parantamaan 

tietoisuutta ja tiedonkulkua erityisliikunnasta. 

 Kootaan kaikista Orimattilan alueella toimivista erityisliikuntaryhmistä ja -

tapahtumista liikuntakalenteri, jotta erityisliikunnan asiakkaat löytävät kaiken 

tiedon yhdestä lähteestä. Jaetaan kalenteria kotitalouksiin, liikuntapaikoille ja eri 

kunnallisille toimijoille. Lisätään kalenteri myös kaupungin internetsivuille. 

Selvitetään mahdollisuus hyödyntää sosiaalista mediaa tiedottamisessa. 



4. TOIMENPITEIDEN JAKSOTUS 
 
 

KESÄ 2014 

 Kootaan erityisliikuntaryhmien kalenteri. 

 

SYKSY 2014 

 Järjestetään yhdistyksille ja muille toimijoille koulutuksia erityisliikunnasta. 

 Liikuntapalvelut pitää palavereja eri toimijoiden kanssa yhteistyön 

käynnistämiseksi. 

 Järjestetään erityisliikunnan yleisötilaisuus kaupungin päättäjille ja kuntalaisille. 

 Käynnistetään mahdollisuuksien mukaan uusia ryhmiä yhteistyössä eri 

toimijoiden kanssa. 

 Tarkistetaan kaupungin avustuspolitiikka ja avustuksista tiedottaminen. 

 Vaikutetaan Orimattilan kaupungin strategioihin ja asiakirjoihin. 

 
 

KEVÄT 2015 

 Kartoitetaan liikuntapaikkojen ja -tilojen esteettömyys. 

 Edistetään esteettömyyttä yhteistyössä teknisen toimen kanssa 

 Listataan erityisliikkujille parhaiten sopivat liikuntatilat ja -paikat sekä näiden 

sisältämä välineistö. 

 Selvittään erityisliikunnan koulutustarpeet ja järjestetään yhdistyksille sekä 

muille toimijoille koulutus erityisliikunnasta. 

 Käynnistetään mahdollisuuksien mukaan uusia ryhmiä ja ja rjesteta a n tapahtumia 

seka  tempauksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

 Järjestetään yhdistyksille yhteistyöfoorumi. 

 Selvitetään mahdollisuudet kehittää kuljetuspalveluita liikuntaharrastuksiin. 

 Vaikutetaan Orimattilan kaupungin strategioihin ja asiakirjoihin. 

 

 



SYKSY 2015 

 Perustetaan liikuntapalveluihin päätoimisen erityisliikunnanohjaajan virka. 

 Käynnistetään mahdollisuuksien mukaan uusia ryhmiä ja ja rjesteta a n tapahtumia 

seka  tempauksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

 Järjestetään yhdistyksille ja muille toimijoille koulutus erityisliikunnasta. 

 Jaetaan erityisliikuntaryhmille vuoroja näille parhaiten sopiviin liikuntatiloihin ja 

–paikkoihin. 

 Edistetään esteettömyyttä yhteistyössä teknisen toimen kanssa. 

 Vaikutetaan Orimattilan kaupungin strategioihin ja asiakirjoihin. 

 Tarkistetaan kehittämissuunnitelman toteutuminen ja määritellään toimenpiteet 

vuosille 2016 ja 2017. 


