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3.8.2015

• Avaintahojen haastattelut ja tiedon keruu

• SEDY -tietopaketit (fact sheets)

2015

• Pilotit, kuten Valtti (engl. PAPAI) 

• Maakohtaiset vierailut (hyvät käytännöt)

2016

• Tulosten levittäminen, arviointi ja loppuseminaari

2017

Sport Empowers Disabled Youth 2015-2017 (SEDY) on ErasmusPlus -
hanke, jossa on mukana 7 maata ja 9 kumppania. 



= henkilökohtainen ohjaaja, joka saattaa tukea tarvitsevan lapsen 
tai nuoren harrastuksen pariin.

VALTTI 



Pori (SAMK)
Anni Virtanen 

Tampere
Jaana Heikinsuo

Lahti-Heinola 
Jenna Kallatsa

Turku (Turun AMK) Nelli Suominen

Espoo-Helsinki-Vantaa 
Mia Wahrman
Tuuli Pulkkinen
Janna Rosenqvist

& extrat:

Uusimaa
piia.korpi@vammaisurheilu.fi

Kotka-Kouvola
aija.saari@vammaisurheilu.fi

2016: Yli 20 paikkakuntaa/19 
oppilaitosta/15 koordinaattoria:

Rovaniemi Jarno Saapunki, 
jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi

Oulu (Oulun AMK)
Ronja Ronkainen &  Marjo Vesala

Vaasa tatjana.asplund@vaasa.fi

Kuopio (Savonia AMK)
virva.kukkaslahti@edu.savonia.fi

Sotkamo (Vuokatin Urheiluopisto)
Ville Ruuskanen

Lappeenranta (Saimaan AMK)
Niina Tuunila

Jyväskylä 
heidi.e.skantz@student.jyu.fi
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Yhteydenotto ja 
alkuhaastattelu

Harrastekokeilu-

suunnitelma

Kokeilujakso, 
päiväkirjat

Lopputapaaminen

VALTTIPARIT MUODOSTETTU & TIETO 
OHJATTAVASTA VALTILLE.

Tutustuminen, taustat, 
kiinnostuksen kohteet, 
perheen ja omat 
resurssit. Tavoitteet.

Paikkakunnan tarjonta 
(yleiset/erityisliikunta).
Tai muu liikkuminen 
yhdessä Valtin kanssa.

Vähintään 4 (2) 
kokeilukertaa. Osallistujan 
hymynaamapalaute, selfiet.

Onnistuttiinko? 
Saavutettiinko tavoitteet? 
Suositukset 
jatkoharrastamiseen.



155 perhettä (Heidi Skantz)

54% löysi harrastuksen, 61 % liike 
lisääntyi + muita positiivisia 

vaikutuksia.

16 /(19) opettajaa

Oppimistavoitteet saavutettiin, 
hyvä yhteistyömalli, 

koordinaattorit tärkeitä! 

201 (∞ 250) Valttia

87 % oppinut ammattinsa 
kannalta hyödyllisiä taitoja, 85  % 

suosittelisi ohjelmaa muille. 

12/(46) kuntavastaajaa

Valtti tukee omaa työtä.

Palaute



Vastaajista 68 prosenttia on poikia ja vastaajien 
keski-ikä on 12 vuotta
• Harrastuksen löytyminen: Hyvä ohjaaja, onnistuminen, hauskuus ja 

ilo, mahdollisuus harrastaa koulun jälkeen. 

• Tärkeää se, että osallistuja pystyi itse vaikuttamaan 
harrastusvalintaan. 

• Yleisimmin kokeillut lajit: uinti, kamppailulajit (judo, karate, 
taekwondo, paini), tanssi, jalkapallo, keilailu, ratsastus ja ulkoilu.

• Miksi harrastusta ei löytynyt? Kaverin, soveltuvan ryhmän ja avustajan 
puuttuminen sekä kulkuvaikeudet harrastuspaikalle.

Lähde: Heidi Skantz, alustavat tulokset 8.12.2016



Pilotin kokemuksia ”One size doesn’t fit all” 

• Perheiden arjen ehdoilla: Sairastumiset, unohdukset, muutto, 
koulunvaihto, harrastuksen löytyminen. Kuvausluvat.

• Valtit: Sitoutuminen, rohkeus, aikataulut.

• Oppilaitosten erot. Opettajaa tarvitaan Valttien tukena. 

• Tarjonta: Tiedot liikuntatarjonnasta ja kokeilupaikoista hankalasti 
löydettävissä. Seuratoimijoiden arkuus. Vanhentuneet tiedot.

• Kuntien viranhaltijat: Uusi tapa toimia, vaatii aikaa. Viestinnällinen haaste.

• Koordinaattoreilla tärkeä rooli.

• VAU: Valtakunnallinen ohjelma vs. jatkuva yksilöllisten ratkaisujen tarve.   
Kansainvälinen siirrettävyys?
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#valtti #lisääliikettä @vammaisurheilu

#papai @SEDYproject

Uusi haku 1.3.-20.4.2017


