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PIRJO PELLIKKA 

Koripallovalmentajana vuodesta 1980.

Mukana Unified koripallossa vuodesta 2005.

Tällä hetkellä:

• Valmentaja PuHu Junioreissa

• SO Finland Unified koripallo päävalmentaja

• SO Finland johtoryhmän jäsen (valmennus)

• Unified koripallon ohjausryhmän jäsen

• Unified koripallon kouluttaja (Koripalloliitto)

Aiemmin toiminut mm. UNEX-ryhmän jäsenenä,
Unified Sport Delegate Abu Dhabi 2019



Mäkin haluun pelata korista!
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▪ EU Youth Unified Sport Development
Project - Kansainvälinen Special Olympics
Europe/Eurasian koordinoima 
nuorisoprojekti 2010

• Projektia koordinoi Special Olympics
Finland/VAU ry. Yhteistyökuvioissa mukana 
oli myös Suomen Koripalloliitto ja PuHu
Sisu

• Tavoitteena lasten ja nuorten Unified-
koripallo toiminnan käynnistäminen 
Suomessa (12-25v., tyttöjä ja poikia )

Unified-koripallon 
startti Suomessa
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5x5:

3 urheilijaa 2 partneria (6+4)

3x3:

2 urheilijaa, 1 partneri (3+2)

Merkityksellinen osallistuminen

(Meaningful involvement)

Sosiaalinen integraatio 

FUN!

Unified-
koripallo



• Urheilijalla tarkoitetaan kehitysvammaista tai 
muuta erityistä tukea tarvitsevaa henkilöä

• Suomessa urheilijalla ei tarvitse olla virallista 
diagnoosia osallistuakseen Special Olympics –
toimintaan 

Urheilija



• Partnerit ovat Unified-lajeihin osallistuvia 
vammattomia pelaajia

• Sosiaalisen ja tunneälyn merkitys korostuu 
partnerin roolissa

• Partnerin tulee osallistua peliin, mutta ei saa 
dominoida

• Partnerin rooli ei ole toimia valmentajana                  
-> partnerit ja urheilijat ovat tasa-arvoisia 
pelaajina

• Valmentaja ohjaa partneria roolissaan ja antaa 
palautetta 

” Sharing One Language: Basketball”

Partneri



• ”Henkilökohtainen avustaja” eli 
liivipelaaja

• Tarvittaessa pelitilanteessa urheilijalla saa 
olla avustaja, joka ei osallistu pelin 
kulkuun vaan tukee urheilijan 
osallistumista

• Kentällä oleva liivipelaaja tulee ”merkitä” 
esim. harjoitusliivillä

Liivipelaaja



Unified Koripallo

Paraolympiakomitea Suomi/
Special Olympics Finland

Koripalloliitto

Kansainvälinen toiminta

Johtoryhmä

Seuratoiminta

Sarjatoiminta

Valmentajakoulutus

Lajileirit
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• Unified koripallon harrastaminen 
järjestetään koripalloseuroissa 

• Seurat tarjoavat kehitysvammaisille 
henkilöille mahdollisuuden integraatioon 

• Jokainen pelaaja saa mahdollisuuden 
kuulua täysivaltaisena jäsenenä seuraan 
ja sen muodostamaan yhteisöön

• Samat oikeudet ja velvollisuudet

• Kaikki olemassa olevat joukkueet eivät 
osallistu vielä sarjatoimintaan

Seuratoiminta



Seurat
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Sarjatoiminta

• Koripalloliiton alainen Unified-sarjatoiminta alkoi 
kaudella 2011-12 

• Kaudella 2019-2020 pelattiin organisoidusti 
useammalla sarjatasolla ja joukkueita oli mukana 20 
joukkuetta

• Sarjatoimintaan osallistuminen edellyttää joukkueen 
kuulumisen Koripalloliiton alaiseen seuratoimintaan

• Sarjamaksu kaudella 2022-23 140€

• Pelaajilta ja valmentajilta vaaditaan lisenssi

(SO-lisenssi 38€ ilman vakuutusta) 

• Ottelutulokset löytyvät: basket.fi/sarjat/Special Olympics



• Luokittelu tehty Suomessa ilman 
virallista tasoluokittelua 
valmentajien kesken

• Sarjaan osallistujilta ei vaadita 
diagnoosia

• Unified-sarjat pelataan 
turnausmuotoisesti

• Peliaika 4*8min
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Sarjatoiminta



• Leiri järjestetään kerran vuodessa

• Leirin järjestää Koripalloliitto ja paikkana 
Kisakallio

• Leirille osallistuu noin 100 henkilöä/vuosi

• Leirin sisällöstä ja vetovastuusta 
huolehtivat lajivalmentajat, leirillä 12-16 
valmentajaa

• Leirille osallistumisella merkitys, kun 
valitaan lähtijöitä kansainvälisiin kisoihin 

• Leirityksellä vahvistetaan 
yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä koko 
unified koripallossa

• Monelle osallistujalle yksi vuoden 
kohokohtia 

Lajileiritoiminta
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Pelaajamäärien 
kehitys
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Urheilijat Partnerit Valmentajat

2020 257 89 48

2019 304 101 54

2018 281 93 46

2017 244 78 41

2016 237 63 35

2015 205 57 31

2014 188 56 24

2013 155 46 19

2012 135 39
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Antwerpen 2014 Los Angeles 2015

Geneve 2019Abu Dhabi 2019

Reus 2016

München 2019



”Let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt”

ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health
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ULLA KARLSSON

Suomen Koripalloliitto vuodesta 1990

Kilpailupäällikkö

• Aikuisten valtakunnalliset sarjat

• Nuorten valtakunnalliset sarjat

• Sääntö- ja kurinpitoasiat

• Kilpailujärjestelmät

• Unified-koripallo

• Pyörätuolikoripallo
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Koripalloliitto –Unified -koripallo
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus – arvot ja ohjelma

– Koripalloliitto haluaa edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa estääkseen 

syrjintää ja mahdollistaakseen kaikille koripallon pelaajille hyvän 

koripalloilmapiirin ja yhdenvertaisen pelikentän. Jokaisella on oikeus omana 

itsenään olla osa koripalloperhettä

• Kaikilla on oikeus harrastaa ja pelata koripalloa

– samat oikeudet (saa pelata) ja samat velvoitteet (lisenssi, sarjamaksu, säännöt)

• Unified-toiminta on osa koripalloseuran perustoimintaa

– Unified-koripallossa ei tarvita eikä kysytä diagnoosia 

– Valmentajat ja partneripelaajat avainrooleissa

– Kilpailutoiminta – kilpailutasot ja ottelumäärät sovitaan yhdessä 



Koripallovalmentajan sudenpolku
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Oma pelaajaura, koripallovalmennusta tukevat siviiliopinnot (LitM, KM, VaT ja VeaT, Fysioterapian opinnot)

0 vuotta 2 vuotta 5 vuotta 10 vuotta

Toiminen seurajoukkueessa apuvalmentajana

kokeneemman valmentajan alaisuudessa 

vähintään kaksi vuotta 

Päävalmentajan tehtävät nuorten tai aikuisten 

pääsarjoissa, ikäluokan vastuuvalmentajana 

seurassa, valmennuspäällikkö

Toiminen seurassa 

juniorijoukkueen 

vastuuvalmentajana

JATKUVA OPPIMINEN – käytännön kautta, kokeneemmilta valmentajilta, teemakoulutuksissa, seminaareissa, muiden 

lajien ja yhteisöjen koulutuksissa…

KÄYTÄNNÖN VALMENNUS

I-Taso:

Koripallo-

valmentajan 

perusopinnot

II-taso: Koripallo-

valmentajan jatko-

opinnot

III-taso (HKVT): 

Koripallo-

valmentajan 

syventävät opinnot 

Koripallon 

valmennusverkostot

Nuorten 

maajoukkuevalmennus



Valmentajakoulutuksen rakenne
FECC (FIBA Europe Coaching Certificate)

III-taso, HKVT: Koripallovalmentajan syventävät 

opinnot

I-taso: Koripallovalmentajan perusopinnot

II-taso: Koripallovalmentajan jatko-opinnot

Ohjaajan starttikoulutus
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FIBA 

approved

coach

A-lisenssi

B-lisenssi

Perus-

lisenssi

HKVT-soveltuvuuskoe

Päivityskoulutus

JVV

Master HKVT

KV-klinikat

FABC-klinikka

NVS

MVS

Lasten 

valmennuksen 

erityispiirteet

Koripallossa
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Koripallon valmennusverkostot



Vapaavalintaiset opinnot 1.4
- MINIVALMENNUSSEMINAARI

- NUORISOVALMENNUSSEMINAARI

- LASTEN VALMENNUKSEN ERITYISPIIRTEET

- UNIFIED –KOULUTUS

- EROTUOMARIKOULUTUKSET

- MUIDEN LA JIEN JA YHTEISÖIDEN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET

- ETC. YHTEENSÄ 15 H



Riku Virtanen, 27 vuotta

• Olen pelannut Puhu Junioreissa Vantaalla vuodesta 2005

• Pidän koripallosta, koska se on nopeatempoista

• Unified-toiminta on oikeuden mukaista: 

”Jokainen pääsee pelaamaan”

• Olen saanut joukkueen kautta sosiaalisia tilanteita ja 

kavereita

• Olen päässyt matkustelemaan ympäri maailmaa koripalloa 

pelaamalla  



Antwerpen 
2014
Euroopan kesäkisat, Belgia
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Los Angeles 2015
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Espanja, Reus 2016 
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Abu Dhabi 2019



Emma Kivistö

• Partnerpelaaja Nokialta

• Pelannut koripalloa n. 15 vuoden ajan, joista 6 
vuotta myös Unified-koriksen parissa

• Nokialla on yhteensä noin 30 urheilijaa ja noin 
10 partnerpelaajaa

• Special Olympics kesämaailmankisat Abu 
Dhabissa 2019 ja International unified
basketball tournament Münchenissa

• Parasta unified-koriksessa ja SO-

toiminnassa on ehdottomasti vilpitön 

ilmapiiri sekä se, että kaikki on yhtä suurta 

perhettä!

• Jokaisen pitäisi kokeilla unified-korista 

ainakin kerran, jotta ymmärtää sen 

hienouden!

• Unified-koris oli ”rakkautta ensi 

silmäyksellä”, sillä heti ensimmäisissä 

treeneissä välitön ja aito tunnelma sai 

jäämään koukkuun



Kysymyksiä?
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Linkkejä
• www.basket.fi

• www.paralympia.fi

• www.specialolympics.org

• Facebook 

-> Special Olympics Unified koripallo

-> Special Olympics Finland



Pirjo Pellikka

pike.pellikka@gmail.com

+358503640578

KIITOS 
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