
SÄHKÖPYÖRÄTUOLIJALKAPALLO



Tämän toiminta-ajatuksen mukaan kai-
killa tulisi olla mahdollisuus harrastaa 
jalkapalloa samassa seurassa omista 
lähtökohdistaan. Erityistä tukea tarvit-
sevien lasten liikunnalla tarkoitetaan 
toimintaa, joka vaatii soveltamista ja 
erityisosaamista. Tavoitteena on lisätä 
vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai 
toimintarajoit-teisten lasten, nuorten 
ja aikuisten mahdollisuuksia osallistua 
urheiluseuratoimintaan jalkapallon pa-
rissa. Paikallisesti korostuu yhteistyö 
kuntien ja eri toimijoiden kesken.

Nopea ja taktinen laji

SPT-jalkapallo on loistava laji heille, jot-
ka käyttävät normaalissa arjessaan pyö-
rätuolia (sähköistä tai manuaalista). Peli 
mahdollistaa vaikeasti vammaisellekin 
mahdollisuuden päästä kokemaan jouk-
kueurheilun hienon fiiliksen. Jalkapallo 

Sähköpyörätuolijalkapallo  
on voimakkaasti kasvava erityisliikuntalaji

Toimintarajoite ei saa olla este – liikunta kuuluu meille kaikille!

JALKAPALLOA JOKAISELLE

on maailman pelatuin laji ja sähkärifu-
tis tekee siitä entistä enemmän kaikkien 
pelin.

Sähkärifutis on pienen tilan nopea ja 
taktinen laji. Sääntöjen avulla pyritään 
takaamaan se, että kilpailu olisi läh-
tötilanteessa yhdenvertaista. Peli on 
nimenomaan erityisryhmäurheilua ja   
tarkoitettu lähtökohtaisesti henkilöille, 
joilla on diagnosoitu vakava ruumiin-
vamma ja pysyvä toimintarajoite. 

Ottelut ovat vauhdikkaita ja välillä kiih-
keitä, vaikka suorat pelituolien kontak-
tit ovatkin kiellettyjä. Ratkaisevaa on se, 
kuka ajaa rohkeimmin, kääntyy nopeim-
min ja hallitsee palloa omalla pelituolil-
laan. Lajissa korostuu myös joukkueen 
ja yksilön taktinen osaaminen.

Laji tarjoaa myös pelaajille kansallista 
kilpailutoimintaa SM -sarjan muodossa.

Sähköpyörätuolijalkapallo tai lyhyemmin SPT-jalkapallo on erityisesti pyö-
rätuolia käyttäville henkilöille suunniteltu urheilulaji. Sitä pelataan sisäkentällä 
neljän hengen joukkuein. Pelissä käytetään 330 millimetriä halkaisijaltaan olevaa 
palloa.



Historia

Suomessa sähkärifutista alettiin pelata 
2012. Seuroista ensimmäisenä uuteen 
lajiin lähtivät mukaan FC Inter Turusta 
ja HJK Helsingistä. Nykyään sähkäri-
futista pelaa myös TPV Tampereelta ja 
VPS-juniorit Vaasasta.

Peliä pelattiin ensimmäisen kerran 
Ranskassa 1970-luvulla. Sittemmin laji 
on levinnyt kansainväliseksi pelimuo-
doksi. Laji levisi Eurooppaan ja lopulta 
Kanadaan vuonna 1982. Sieltä laji levisi 
Yhdysvaltain länsirannikolle ja Japaniin. 
Vuonna 2006 Atlantassa perustettiin 
kansainvälinen sähköpyörätuolijal-
kapalloliitto Federation Internationale 
de Powerchair Football Associations  
(FIPFA).

Euroopassa kattojärjestönä EPFA (Euro-
pean Powerchair Football Association).

Lajissa pelataan sekä EM- että MM-ki-
sat.

Sähköpyörätuolijalkapallo 
Suomessa

Lajia on esitelty ensimmäisen kerran 
vuonna 2010. Ensimmäiset joukkueet 
on perustettu vuonna 2012. Suomen 
sähköpyörätuolijalkapallo ry perustet-
tiin 7.2.2013. Vuoden 2017 alusta säh-
köpyörätuolijalkapallon toiminta on 
integroitu osaksi Suomen Palloliiton 
seuratoimintaa.

Suomessa tällä hetkellä neljä joukkuet-
ta, FC Inter Powerchair, HJK Hurrikaa-
nit Powerchair, TPV Powerchair ja VPS  
Powerchair.

Säännöt

Peliä pelataan 15x28m kokoisella ken-
tällä ja säännöt muistuttavat pitkäl-
ti futsalia. Kumpikin joukkue koostuu 
neljästä pelaajasta mukaan lukien 
maalivahti. Peli koostuu kahdesta 20 
minuutin puoliajasta. Pelissä on kaksi 
juoksevasta jalkapallosta poikkeavaa 
sääntöä: ”kaksi yhtä vastaan” ja ”kolme 
pelaajaa maalialueella”.

1. ”Kaksi yhtä vastaan”. Vain yksi pelaa-
ja ja vastustaja saavat olla korkein-
taan kolmen metrin etäisyydellä pal-
losta sen ollessa pelissä. Jos toinen 
palloa hallussaan pitävän joukkueen 
pelaaja tulee kolmea metriä lähem-
mäs palloa, tuomari voi viheltää ran-
gaistukseksi epäsuoran vapaapotkun. 
Ainoa poikkeus sääntöön on maa-
lialue, jossa sääntö ei ole voimassa 
puolustavan joukkueen osalta.

2. ”Kolme pelaajaa maalialueella”. Puo-
lustavalla joukkueella saa olla omalla 
maalialueellaan vain kaksi pelaajaa. 
Jos kolmas pelaaja siirtyy maalialu-
een sisäpuolelle, tuomari keskeyttää 
pelin ja tuomitsee vastustajalle epä-
suoran vapaapotkun.

Kummankin säännön yhteydessä tuo-
mari voi pidättäytyä viheltämästä, jos 
rikkonut pelaaja ei aktiivisesti pyri vai-
kuttamaan pelin kulkuun.

Pelissä on käytössä rajapotku. Rajapot-
kusta saa tehdä suoraan maalin.



Yhteystiedot
Ota yhteyttä seuroihin jotka pelaavat sähkärifutista:

Turku, FC Inter Powerchair
https://www.facebook.com/Fcinterpowerchair/?fref=ts

Helsinki, HJK Hurrikaanit
https://www.facebook.com/HJKHurrikaanit/?fref=ts

Tampere, TPV Powerchair
https://www.facebook.com/tpvpowerchair/?fref=ts

Vaasa, VPS Powerchair
https://www.facebook.com/vpspowerchair

Yhteyshenkilöt:

Suomen Palloliitto
Lasse Keski-Loppi, 040 734 0086, lasse.keski-loppi@palloliitto.fi

Sähköpyörätuolijalkapallon yhteyshenkilö
Erik Lundell, 050 5817 280, e.lundell@wippies.fi


