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1. ERITYISLIIKUNTA JA SEN TARVE MÄNTTÄ-VILPPULASSA 

 
Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien 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. Määritelmällä 

tarkoitetaan erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä yli 65-vuotiaita henkilöitä. Iäkkäistä 

henkilöistä erityisryhmiin lasketaan henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt selvästi iän, 

vamman tai pitkäaikaissairauden takia.1  

Erityisryhmien liikunnan kohderyhmään on katsottu karkeasti arvioiden kuuluvan vähintään noin 

20–25 prosenttia väestöstä, mikä tarkoittaa noin miljoonaa suomalaista.2 Osa heistä voi käyttää 

yleisiä liikuntapalveluja, mutta osa tarvitsee heidän erityistarpeensa huomioonottavia 

liikuntapalveluita. Mänttä-Vilppulassa oli vuoden 2013 lopussa noin 10 900 asukasta3, joten 

karkeasti arvioiden erityisliikunnan piiriin kuului noin 2 200–2 700 henkilöä.  

 
Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrää voidaan arvioida myös 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). 

 

  

 

 

 

 

 

        Arviot erityisliikunnasta hyötyvien henkilöiden määrästä Mänttä-Vilppulassa 

 
 
Eri toimijat järjestivät Mänttä-Vilppulassa loppuvuodesta 2013 ainakin 38 erityisryhmäläisille 

suunnattua tai soveltuvaa liikuntaryhmää. Ryhmistä 15 on suunnattu ikäihmisille, reilut kymmenen 

pitkäaikaissairaille ja viisi vammaisille sekä muutamia muille kohderyhmille, kuten lapsille. 

Suosituimmat liikuntamuodot ovat erilaiset jumpat, uinti ja vesiliikunta sekä kuntosali- ja lihasvoima- 

sekä tasapainoharjoittelu. Nykyinen ryhmätarjonta ei kuitenkaan välttämättä mahdollista kaikkien 

erityisryhmien liikkumista. Esimerkiksi kehitysvammaisten ryhmätarjonta on vähäistä (lähinnä yksi 

                                                           
1 Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö 1996. 
2 Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö 1996. 
3 Käytetään vuoden 2011 väestömäärää, koska moni uusimmista tilastoista koskee vuotta 2011. 

ERITYISRYHMÄ ARVIO MÄÄRÄSTÄ 

Pitkäaikaissairaat 3 100–3 600 henkilöä 

Vammaiset 850–1 000 henkilöä 

Iäkkäät/Joista toimintakyky on heikentynyt 2 900/700–840 henkilöä 

Karkea arvio erityisryhmäläisistä yhteensä 2 200—2 700 henkilöä 



 

yhdistyksen tarjoama ryhmä). Ryhmätoiminnan ongelmaksi on koettu Mänttä-Vilppulassa myös 

ryhmien järjestäminen päiväsaikaan, koska kaikki eivät pääse tällöin harrastamaan liikuntaa. 

Ongelmaksi on koettu myös ihmisten motivoiminen lähtemään mukaan liikuntaan. Kaikilla ei ole 

innostusta sitoutua viikoittaiseen liikuntaan, joten myös satunnaisille tapahtumille voisi olla 

kysyntää. 

 
Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan ohjaajaresurssit ovat niukat. Esimerkiksi liikuntapalveluilla ei ole 

käytössään päätoimisia ohjaajaresursseja. Eri toimijoilla on palveluksessaan jonkin verran 

esimerkiksi fysioterapeutteja ja yhdistyksillä ohjaajia. Yhdistyksiltä kysyttäessä Mänttä-Vilppulan 

erityisliikunnan kehittämiskohteita, esille nousi juuri ohjaajapula uusien ryhmien käynnistämisessä. 

 
Mänttä-Vilppulan liikuntatilat mahdollistavat erityisryhmille liikunnan harrastamisen. Tilat eivät 

näytä muodostavan liikunnan harrastamiselle ylitsepääsemätöntä ongelmaa vaikka tiloihin 

tiedetään liittyvät esteettömyysongelmia. Tilojen esteettömyydestä on kuitenkin lähinnä 

kokemusperäistä ja karkeaa tietoa liikuntarajoitteisten mahdollisuuksista liikkua tilassa. Kattavaa 

tietoa liikuntapaikkojen soveltuvuudesta kaikille eri erityisryhmille ei ole olemassa.  

 
Liikuntavuorojen jakamisessa erityisryhmien liikunta ei ole erityisasemassa, mutta vuoroja on 

riittävästi saatavilla kaikille eri toimijoille. Erityisliikuntaa järjestävät toimijat eivät saa alennusta 

tilavarauksista, mutta liikuntatoimessa nähdään maltilliset maksut käytännössä liikuntatoimen 

avustuksena toiminnalle. Erityisryhmäläiset on huomioitu uimahallin pääsymaksuissa ja iäkkäiden 

ilmaisessa kuntosalikortissa. Yli 65-vuotiaiden kuntosalikortin maksaa liikuntapalvelut. 

Liikuntatoimen puolelta ei ole myönnetty viime vuosina avustuksia yhdistyksille erityisliikunnan 

järjestämiseen vaan avustuksia myöntää sosiaali- ja terveystoimi. 

 
Erityisryhmien liikunnasta on tiedotettu Mänttä-Vilppulassa lähinnä kaupungin internetsivuilla ja 

muut toimijat omia kanavia hyödyntäen. Lisäksi liikuntatoimesta on vierailtu eri ryhmien luona 

tiedottamassa asioista sekä järjestetty keskustelutilaisuus senioriliikunnasta. Tiedottamisessa on 

kuitenkin parannettavaa, sillä tietoa ryhmistä, eduista ja muusta erityisliikuntaan liittyvästä ei ole 

helposti saatavissa yhdestä lähteestä eikä tieto ole tavoittanut riittävän hyvin kaikkia kohderyhmiä. 

 
Yleisessä asenteessa erityisliikuntaa kohtaan ja tietoisuudessa erityisliikunnasta on nähty 

puutteita Mänttä-Vilppulassa. Erityisliikuntaa ei ole juuri huomioitu kunnan suunnitelmissa ja 

strategioissa. Eri toimijoiden välillä on tehty yhteistyötä palveluiden järjestämisessä lähinnä 

tapauskohtaisesti. Esimerkiksi liikuntatoimi ja yhdistykset ovat järjestäneet yhteistyössä joitain 

ryhmiä. Myöskään eri toimijoiden tehtävät ja työnjako erityisliikunnassa eivät ole selvät. Kun 

erityisliikunnalla ei Mänttä-Vilppulassa yhtään vastuuhenkilöä tai työryhmää, palvelut ovat 

koordinoimattomat eikä palveluiden kokonaisuus ole kenelläkään hallussa.  



 

2. ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISKOHTEET JA -TOIMENPITEET 

MÄNTTÄ-VILPPULASSA 2014–2015 
 

Asenteessa erityisliikuntaa kohtaan ja tietoisuudessa erityisliikunnasta on puutteita 

 Parannetaan erityisliikunnan asemaa ja tietoisuutta välittämällä tietoa kuntapäättäjille ja -

toimijoille sekä järjestämällä yhteisiä erityisliikunnan tilaisuuksia ja tapahtumia eri 

toimijoiden kanssa. 

Erityisliikuntaa ei ole juuri huomioitu kunnan suunnitelmissa ja strategioissa 

 Vaikutetaan perusteilla olevaan liikuntapoliittiseen neuvottelukuntaan, jonka tehtävänä on 

päivittää vuoden 2010 liikuntasuunnitelma, jotta erityisliikunta huomioidaan uudessa 

liikuntasuunnitelmassa. 

Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut ovat epäselvät sekä yhteistyö on vähäistä 

 Tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden välillä (esimerkiksi liikuntatoimi ja sosiaali- ja 

terveyspalvelut sekä liikuntatoimi ja yhdistykset) erityisliikuntapalveluiden järjestämisessä 

sekä sovitaan työnjaosta, kuten siirtymisestä kuntoutuksesta muiden toimijoiden 

kuntoliikuntaryhmiin. 

 Sisällytetään uuden uimahallin henkilön työtehtäviin mahdollisuuksien mukaan 

erityisliikunnan tehtäviä, kuten koordinointia, tiedottamista ja koulutusten järjestämistä. 

Ohjaajaresurssit ja liikunnan harrastamisen mahdollisuudet ovat niukat 

 Järjestetään ohjaajakoulutuksia kaupungin eri toimijoille ja yhdistysten jäsenille 

ohjaajaresurssien lisäämiseksi. 

 Järjestetään liikuntapalveluiden ja muiden toimijoiden yhteistyössä uusia 

erityisliikuntaryhmiä ja tapahtumia eri kohderyhmille liikuntatarjonnan 

monipuolistamiseksi. 

 Selvitetään mahdollisuudet integroida erityisliikuntaa olemassa olevien urheiluseurojen 

toimintaan. 

 Lanseerataan Mänttä-Vilppulaan avustajakortti, jolla mahdollistetaan avustajan maksuton 

osallistuminen avustettavan kanssa kaupungin alaisiin liikuntaryhmiin ja liikuntapaikkoihin. 

Selvitetään mahdollisuus yhdistää avustajakortti myös kulttuuriharrastamiseen. 

Liikuntapaikkojen esteettömyysongelmat 

 Lisätään tietoa esteettömyysongelmista selvittämällä vammaisneuvoston kanssa 

yhteistyönä tai oppilastyönä keskeisten liikuntapaikojen ja -tilojen esteettömyys. 



 

 Kehitetään esteettömyyttä poistamalla esteettömyysongelmia ja vaikuttamalla tuleviin 

liikuntatilojen peruskorjauksiin, kuten Parkkivuoren peruskorjaussuunnitelmaan. 

Tiedottamisen hajanaisuus ja vähäisyys 

 Kootaan Mänttä-Vilppulan erityisliikuntatapahtumien- ja ryhmien kalenteri, joka lisätään 

kaupungin eri toimijoiden internetsivuille, ilmoitustauluille ja lehtiin sekä jaetaan 

mahdollisesti myös koteihin. 

 Lisätään tiedottamista erityisliikunnan tapahtumista, avustusten hakemisesta, 

etuisuuksista, koulutuksista ja muista erityisliikuntaan liittyvästä toiminnasta Mänttä-

Vilppulassa. 


