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Medikaalinen ja sosiaalinen malli

Vammaisuus on yksilön 

henkilökohtainen 

ominaisuus, ongelma ja 

tragedia.

Vammaisuus aiheutuu 

esteellisistä 

ympäristöistä ja 

vammauttavista 

palveluista ja 

käytännöistä. 

Olemme kaikki 

yksilöllisiä ja erilaisia 

omine 

ominaisuuksinemme 

ja tarpeinemme.



YK:n vammaissopimus
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Siellä missä muutkin. 

Kaikille avointa toimintaa. 

Inkluusio ja osallisuus. 

Vertaisryhmät, 

vammaisurheilun tai soveltavan 

liikunnan kohdennetut ryhmät. 

Diagnoosipohjainen toiminta. 

Omat kisat, kuten Paralympics, 

Special Olympics, Deaflympics. 



Termit muuttuvat ajassa.

Soveltavan liikunnan termien käyttö on 
kirjavaa

(erityisryhmien liikunta – eriytyisliikunta – soveltava liikunta – kaikille avoin liikunta)

Erilaisten termien käyttö voi aiheuttaa 
väärinymmärryksiä, sanat voivat myös loukata.



Yhteiselle kielelle on tarve.

Sanastotyön tavoitteena on tukea soveltavan 
liikunnan suunnittelua, arviointia, opetusta ja 

tutkimusta.

Sanasto auttaa lisäämään yhteisymmärrystä ja 
vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken.



Sanastotyön taustat

• Sanasto on laadittu asiantuntijoiden ja terminologien 
yhteistyönä

• Sanasto määrittelee 41 keskeistä soveltavan liikunnan ja 
paraurheilun käsitettä

• Sanastossa kuvattu käsitteiden välisiä suhteita ja 
käsitejärjestelmää

• Sanasto sisältää suomenkieliset termit ja käsitekuvaukset sekä 
vastineet ruotsiksi ja englanniksi

• Suositukset ja opastus soveltuviin termeihin, joilla käsitteisin 
viitataan

• Neuvotaan millaisin termein käsitteisiin ei tulisi viitata





Urheilu
• Suomessa ei ole tehty vastaavaa 

sanastotyötä urheilusta, joten 
katsoimme tarpeelliseksi määritellä 
myös termin urheilu.

• urheilu = organisoitu, tavoitteellinen 
fyysinen aktiivisuus, jossa kilpaillaan 
tiettyjen sääntöjen mukaan ja jossa 
pyritään parantamaan suoritusta 
valmentautumalla.

• fyysinen aktiivisuus = lihasten 
tahdonalainen, energiankulutusta 
lisäävä ja yleensä liikkeeseen johtava 
toiminta

• Tämä urheilun määritelmä ei rajaa 
kovinkaan montaa rajatapauslajia ulos.



Paraurheilu vs. vammaisurheilu
• Paraurheilu-sanaan kulminoituu 

tämän aihealueen kielenkäytön 
murros Suomessa.

• Päädyimme määrittelemään 
paraurheilun synonyymiksi 
vammaisurheilulle = vammaisten 
henkilöiden harjoittama urheilu.

• Paralympialajien urheilu 
tarkoittaa vain paralympialajeja.

• HUOM! Vammaisuus ei ole 
pannassa. Meillä on vammaisliike, 
uudistuva vammaispalvelulaki ja 
inkluusion muutoksessa voidaan 
tässä kontekstissa puhua 
vammaisinkluusiosta.



Mikä on para?
• Tulee kreikan kielen sanasta para, eli 

vieressä, ja siitä johdetusta englannin 
kielen sanasta parallel.

• Paraurheilu on ikään kuin 
rinnakkainen järjestelmä ns. yleiselle 
urheilulle.

• Rinnakkaisuus tulee siitä, miten siinä 
luokittelun avulla mahdollistetaan 
toimintarajoitteisten henkilöiden 
urheileminen siten, että se on 
mielekästä ja tasapuolista.

• Para etuliite lajien nimissä leviää 
nopeimmin, mutta myös 
soveltava/sovellettu nimikkeitä 
käytössä



Paraurheilun monimuotoisuus

• Tärkeä osa sanastotyötä oli tuoda 
selvyyttä paraurheilun erilaisiin 
liikkeisiin: elinsiirtourheilu, 
kuurojen urheilu, Special
Olympics, paralympialiike.

• Paraurheilun kansainväliset 
urheiluliikkeet ovat osittain 
lomittaisia, eikä niiden 
sisäistäminen tapahdu käden 
käänteessä, mutta sanastotyön 
myötä niille on nyt ainakin 
olemassa selkeät määritelmät ja 
ne on asetettu keskinäiseen 
kontekstiinsa sanaston kaaviossa.











Kun markkinoit lajia tai ryhmää

Onko se kaikille avoin?
• ”Tervetulleita myös toimintarajoitteiset, vammaiset tai erityistä tukea 

tarvitsevat henkilöt/lapset/harrastajat ja paraurheilijat"

• Kerro se kuvin, tiedota tilan esteettömyydestä ja palvelun 

saavutettavuudesta

• Levitä tietoa urheiluseurojen, vammaisjärjestöjen, kuntien soveltavan 

liikunnan ohjaajien ja kohderyhmille tuttujen tahojen kautta

Onko se kohdennettu?
• Sydänryhmä, TULES-jumppa, Special Hockey, paraboccia jne.

• Kohderyhmä tietää parhaiten mikä sanamuoto tai nimi toimii.



Tutustu Soveltavan 

liikunnan ja paraurheilun

sanastoon!
Sanasto esittelee soveltavaan liikuntaan ja 
paraurheiluun liittyvien keskeisten 
käsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat 
suositukset suomenkielisestä termistöstä 
sekä antaa vastineet suomen termeille 
ruotsiksi ja englanniksi.

Käsitteet on pyritty määrittelemään niin, 
että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti.

Löydät sanaston pdf-tiedostona osoitteesta 
https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/lts_s
elvityksia/soveltavan-liikunnan-ja-
paraurheilun-sanasto.pdf
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