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Valtti auttaa liikunnan pariin

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n koordinoimassa Valtti-ohjelmassa etsitään 
erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastusta.

Valtti-ohjelmaan haetaan keväällä. Hakijat voivat olla noin 6–23-vuotiaita ja ensisi-
jalla ovat lapset ja nuoret, joilla ei entuudestaan ole säännöllistä liikuntaharrastusta.

Jokainen ohjelmaan valittu lapsi ja nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin tai Valtti-
parin. Valtit toimivat ohjattavansa liikuntakaverina, tukihenkilönä ja harrastuksen pariin 
saattajana. Valtit ovat pääasiallisesti liikunta-, kasvatus-, kuntoutus- tai sosiaalialan opis-
kelijoita Valtti-ohjelman lukuisista yhteistyöoppilaitoksista eri puolilta Suomea. He saa-
vat Valttina toimimisesta opintopisteitä sekä arvokasta käytännön kokemusta omaan 
alaansa liittyen.

Valtti suunnittelee ohjattavalleen noin neljän kokeilukerran jakson, joka toteutetaan 
pääasiassa syksyllä. Kokeilujakso koostuu erilaisista liikuntakokeiluista, joiden kautta 
pyritään löytämään lapselle tai nuorelle mieleinen ja soveltuva liikuntamuoto ja harras-
tuspaikka. Tarkemmin Valtti-ohjelman käytännöistä voi lukea luvusta Näin Valtti toimii 
(sivut 7– 8).

VAU:ssa Valtti-ohjelmasta vastaavat lasten ja nuorten liikunnan suunnittelijat Nina 
Peltonen ja Henry Manni. Valtti on kuitenkin valtava kokonaisuus ja Suomi maantieteel-
lisesti laaja maa, joten avuksi tarvitaan alueellisia Valtti-koordinaattoreita. He voivat olla 
esimerkiksi opiskelijoita tai kuntien liikuntatyöntekijöitä.

Valtti-koordinaattorien ohella myös oppilaitosten vastuuopettajilla, opiskelijoilla itsel-
lään, kuntien työntekijöillä, urheiluseuroilla ja muilla liikuntapalvelujen tarjoajilla sekä 
tietysti ohjelmaan osallistuvien lasten ja nuorten perheillä on tärkeät roolinsa Valtti-
ohjelman onnistumisessa. Näitä rooleja ja eri näkökulmia Valtti-ohjelmaan on avattu 
tässä käsikirjassa.

Nina Peltonen Henry Manni
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi henry.manni@vammaisurheilu.fi
puh. 050 400 1532 puh. 050 576 5501 
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Liikkuminen kannattaa

Aktiivisesta ja liikunnallisesta elämäntavasta on monenlaista iloa ja hyötyä eri ikä- ja 
elämänvaiheissa. Lapsuudessa ja nuoruudessa korostuvat usein kavereiden ja mielek-
kään vapaa-ajanvieton merkitys. Aikuisuudessa painottuvat monesti hyvästä kunnosta 
huolehtiminen sekä opiskeluista ja työstä palautuminen ja niissä jatkaminen. Ikäihmisil-
lä puolestaan sosiaaliset suhteet ja toimintakyvyn ylläpitäminen saattavat olla keskeisiä 
liikuntamotivaation lähteitä. Perheille liikunnallinen elämäntapa voi tarjota mukavan ja 
hyödyllisen tavan viettää yhteistä aikaa. Liikunnan tuoma ilo, virkistys ja hyvän olon tun-
ne lienevät kuitenkin yhdistävinä tekijöinä merkityksellisiä kaikille ihmisille.

Liikunnan merkityksestä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille on olemassa vahva 
tutkimusnäyttö. Liikunta on tärkeää niin yksilön fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen 
hyvinvoinnin sekä terveellisen ja turvallisen kasvun ja kehityksen kannalta. Liikunnan 
avulla voidaan parantaa tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa sekä hengitys- ja verenkierto-
elimistön toimintaa. Viime aikoina on saatu yhä enemmän tutkimustietoa liikunnan yh-
teydestä aivojen toimintaan, kuten muistiin, vireystilaan ja keskittymiskykyyn. Liikunnan 
merkitys myös oppimiselle on tunnistettu. Esimerkiksi tuoreen tutkimuksen mukaan 
liikkuvilla lapsilla oli parempi keskiarvo koulussa verrattuna vähemmän liikkuviin lapsiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi yh-
denvertainen ja tasa-arvoinen mahdollisuus liikunnallisesti aktiiviseen elämään. Tätä 
tavoitetta olemme viime vuosina edistäneet erityisesti hallitusohjelman kärkihankkeen 
Liikkuva koulu -ohjelman avulla. Siinä pyrkimyksenä on luoda fyysisesti aktiivinen toi-
mintakulttuuri koulupäivään ja sen yhteyteen. Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitetty 
siihen, että kaikilla lapsilla ikään, sukupuoleen, terveydentilaan ja perheen taloudelli-
seen tilaan katsomatta olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Mieluisan liikuntaharras-
tuksen löytyminen voi parhaimmillaan tuoda yksilölle elinikäisen ilon ja voimavaran 
lähteen.

Päivi Aalto-Nevalainen
kulttuuriasianeuvos
opetus- ja kulttuuriministeriö, liikunnan vastuualue
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Valtti-ohjelman taustaa 

Valtti-ohjelma syntyi osana Euroopan Unionin tuella toiminutta ja hollantilaisen 
ammattikorkeakoulun koordinoimaa kolmivuotista (2015–2017) SEDY-hanketta 
(Sport Empowers Disabled Youth).

– Claudia Makumbe tuli varta vasten Amsterdamista Suomeen pokaamaan  
meitä mukaan hankkeeseen. Hän kysyi, että jos teillä olisi rahaa, niin mitä lähti-
sitte tekemään parantaaksenne vammaisten lasten harrastusmahdollisuuksia.  
Hetken mietittyäni vastasin, että etsittäisiin vammaisille lapsille henkilökohtaiset 
saattajat liikunnan pariin, ja aika lailla suoraan se laitettiin hankehakemukseen, 
sanoo VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari.

SEDY-hankkeessa oli mukana kaikkiaan yhdeksän partneria 
seitsemästä maasta (Hollanti, Suomi, Iso-Britannia, Italia, 
Ranska, Liettua, Portugali). Hankkeessa selvitettiin olemassa 
olevia ongelmia vammaisten lasten liikunnan harrastamisen 
mahdollisuuksiin liittyen sekä etsittiin ratkaisuja kysynnän ja 
tarjonnan ongelmiin.

– Vammaiset lapset eivät tiedä, mikä laji tai liikuntamuoto 
soveltuu heille, mistä sopiva harrastuspaikka löytyy, miten 
sinne pääsee ja kelpaako mukaan. Perheissä ehkä pelätään, 
että lapsi ei pärjää tai kelpaa. Urheiluseuroissa luullaan, että vammaisia 
liikkujia ei kiinnosta seurassa harrastaminen tai pelätään oman osaamisen 
riittämättömyyttä ja ohjaajaresurssien loppumista, Saari avaa kysynnän ja 
tarjonnan ongelmaa.

SEDY-hankkeessa toteutettiin maakohtaisia pilotteja, joista VAU:n kehittämä 
Valtti-ohjelma nousi keskeisimmäksi. Englanniksi Valtti kääntyy muotoon PAPAI 
(Personal Adapted Physical Activity Instructor). Osana pilottia VAU:ssa laadittiin 
englanninkielinen käsikirja (PAPAI-handbook), jonka pohjalta toimintamallia 
testattiin kevyempänä versiona Hollannissa, Liettuassa ja Portugalissa. Valtti-
ohjelmasta kiinnostuneita on sittemmin löytynyt myös muista maista.

Vuoden 2016 Valtti-pilotin jälkeen ohjelma on jatkunut Suomessa opetus- 
ja kulttuuriministeriön tukemana. Valtti-ohjelman ohjausryhmään kuuluvat 
ohjelmasta VAU:ssa vastaavien Nina Peltosen ja Henry Mannin lisäksi VAU:n 
tutkimuspäällikkö Aija Saari sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön 
Vamlasin Anu Lönnqvist. 

Aija Saari.
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Näin Valtti-ohjelma toimii

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta  
VAU:n koordinoiman Valtti-ohjelman 
avulla pyritään löytämään erityistä tu-
kea tarvitseville lapsille ja nuorille liikun-
taharrastus. Valtti-ohjelmaan valittu lap-
si tai nuori saa oman henkilökohtaisen 
Valtin, eli harrastuksen pariin saattajan. 
Valtti toteuttaa ohjattavalleen noin neljän 
liikunta kokeilun jakson syksyllä.

Omaa Valttia voivat hakea 6–23-vuo-
tiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja 

nuoret. Etusijalla ovat lapset ja nuoret, 
joilla ei ole vielä liikuntaharrastusta, tai 
jotka eivät vammansa takia tiedä mitä 
voi harrastaa tai mikä liikuntamuoto sopii 
omalle toimintakyvylle. Haku Valtti-ohjel-
maan alkaa maaliskuun alussa ja päättyy 
huhtikuun loppuun. Hakulomake löytyy 
osoitteesta www.vammaisurheilu.fi.

Valtit ovat pääasiassa liikunnan-, kun-
toutuksen-, kasvatuksen- tai sosiaalialan 
opiskelijoita, jotka saavat Valttina toimi-
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misesta opintopisteitä. Opiskelijat tulevat 
pääasiassa Valtti-ohjelman yhteistyöoppi-
laitoksista, jotka sijaitsevat kaupungeissa 
ympäri Suomea. Opiskelijoiden ilmoittau-
tuminen Valtti-ohjelmaan on auki samalla 
aikataululla kuin lapsilla ja nuorillakin.

Toimintavuosi etenee siten, että Valtti-
parit (ohjattava+Valtti) pyritään muodos-
tamaan toukokuun aikana. Valtti-parien 
muodostamisessa avainroolissa ovat alu-
eelliset Valtti-koordinaattorit, jotka voivat 
olla esimerkiksi opiskelijoita tai kunnan 
liikuntatyöntekijöitä. Hakijoille ilmoitetaan  
kesäkuun aikana, onko oma Valtti löyty-
nyt. Vastaavasti Valtille ilmoitetaan ohjat-
tavan yhteystiedot yhteydenottoa varten. 
Valtti on yhteydessä ohjattavaansa vii-
meistään syyskuun loppuun mennessä. 
Useimmilla paikkakunnilla järjestetään 
kokeilujakson alussa oma kick-off -tilai-
suus Valtti-perheille ja Valteille. 

Valtti tapaa ohjattavansa ja tämän 
perheen ja muodostaa ohjattavan omi-
en mieltymysten pohjalta liikuntakokei-
lusuunnitelman. Valtit ottavat yhteyttä 
urheiluseuroihin ja muihin harrastuksen 
tarjoajiin ja sopivat liikuntakokeiluista. 
Syksyn aikana toteutettava kokeilujakso 
sisältää alku- ja lopputapaamisen lisäksi 
vähintään neljä liikuntakokeilukertaa.

VAU korvaa Valttien liikuntakuluihin 
liittyvät matka- ja osallistumiskulut. Per-
he tai osallistuja vastaa itse kuluista, jotka 
liittyvät osallistujan matkoihin ja mahdol-
lisiin harrastusmaksuihin. Perhe vastaa 
osallistujan vakuuttamisesta.

Mukaan hakevien lasten ja nuorten 
perheet sitoutuvat vastaamaan kokeilu-
jakson jälkeen loppukyselyyn, jolla sel-
vitetään löytyikö harrastus ja lisääntyikö 
liike. 
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Valtti-ohjelma   

Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tu-
kea tarvitsevat lapset ja nuoret. Valtti-ohjelmaan haetaan kevääl-
lä (maalis-huhtikuu) ja Valtin johdolla toteutettavat liikuntakokei-
lut tapahtuvat syksyllä.

Valtti-ohjelmaan hakemiseen ei ole minkäänlaisia diagnoo-
sipohjaisia kriteereitä. Perhe itse määrittää, onko lapsi erityisen 
tuen tarpeessa. Lähtökohtaisesti ohjelma on kuitenkin suunnattu 
lapsille ja nuorille, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, jo-
ka vaikeuttaa harrastuksen löytymistä ja harrastusryhmään osal-
listumista. Etusijalla ovat lapset tai nuoret, joilla ei ole lainkaan 
harrastuksia.

PERHEILLE
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Ohjelmaan hakeneille ilmoitetaan viimeistään kesäkuussa, on-
ko oma Valtti löytynyt. Ohjelmaan ei välttämättä hae samaa mää-
rää Valtiksi haluavia opiskelijoita kuin oman Valtin haluavia lapsia 
ja nuoria, eivätkä Valtit ja ohjattavat välttämättä jakaudu maantie-
teellisesti tasaisesti. Tästä johtuen osa hakijoista jää ilman Valttia. 

Tarkista hakuvaiheessa lähin Valtti-ohjelman yhteistyöoppilai-
toksen paikkakunta Valtti-sivustolta osoitteesta www.vammaisur-
heilu.fi. Myös muille paikkakunnille voi hakea Valttia, mutta sen 
saaminen voi olla vaikeampaa.

Jos oma Valtti löytyy, tämä ottaa yhteyttä ohjattavaansa viimeis-
tään syyskuun loppuun mennessä, tutustuu perheeseen ja ohjat-
tavan mieltymyksiin ja laatii sen pohjalta liikuntakokeiluohjelman. 
Kokeilujakso toteutetaan syksyn aikana, mutta kokeilukertojen 
määrä ja tarkempi aikataulu ovat yksilöllisiä. Useimmilla paikka-
kunnilla järjestetään kokeilujakson alussa oma kick-off -tilaisuus 
Valtti-perheille ja Valteille.

Perhe vastaa lapselle ja nuorelle ohjelman aikana tulevista 
mahdollisista harrastuksen osallistumismaksuista, matkakuluista, 
avustajasta ja vakuutuksista. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU vastaa Valttien matka- ja osallistumiskuluista. Huom! Valtti 
ei turvallisuussyistä voi toimia ohjattavan kuskina tai henkilökoh-
taisena avustajana.

Valtti-ohjelmaan valittujen lasten ja nuorten perheet sitoutuvat 
vastaamaan loppukyselyyn, jolla selvitetään, löytyikö harrastus ja 
lisääntyikö liike.

Valtti-ohjelmaan liittyen osallistujista kootaan hakuvaiheessa 
tietoja, kuten aikaisemmat harrastukset, ikä, sukupuoli ja osallis-
tujan toimintakyky. Kerättyihin tietoihin on pääsy vain Valtti-oh-
jelmasta vastaavilla VAU:n työntekijöillä, Valtti-koordinaattoreilla, 
Valteilla (oman ohjattavansa osalta) sekä valikoiduilla tutkijoilla 
(sen ajan, kun tutkimustaan tekevät). Hakulomakkeita säilytetään 
runsaan vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot anonymisoidaan (pois-
tetaan henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot). Lisätietoa 
tietosuojaan liittyvistä asioista saa Valtti-sivustolta osoitteessa 
www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/valtti/perheille 



11

Tamperelainen Vilma Kuusisto sai per-
heineen tietää Valtti-ohjelmasta vuoden 
2015 Liikuntamaassa. Liikuntamaa on 
joka toinen vuosi Apuvälinemessujen 
yhtey dessä Tampereella järjestettävä val-
tava vammaisurheilun ja -liikunnan kokei-
lutapahtuma.

He ilmoittautuivat jo vuoden 2016 oh-
jelmaan, mutta tuolloin heille osoitettu 
Valtti jätti leikin kesken.

– Alueen Valtti-koordinaattori oli kui-
tenkin ajan tasalla ja Vilmaa kannustet-
tiin hakemaan seuraavassa haussa uu-
delleen. Asia oli Vilmalle todella tärkeä ja 
hän kyselikin jatkuvasti, että koska voi-
simme hakea uutta Valttia, kertoo Vilman 
äiti Virva Vastamaa.

Vuoden 2017 haussa Vilmalle löytyi ei 
vain yksi, vaan kaksi Valttia. Vilmaa kiin-
nosti suunnistus, ja toinen Valteista löy-
sikin Nokialta suunnistusseuran, jossa 
pääsi kokeilemaan tarkkuussuunnistusta 
osaavassa ohjauksessa. Tarkkuussuun-
nistus on suunnistuksen muoto, jossa 

kaikki ikään, sukupuoleen tai liikuntaky-
kyyn katsomatta voivat harrastaa ja kil-
pailla samassa sarjassa.

Vilman toinen kokeilu oli kiipeily sisä-
puistossa, joka hirvitti hieman äiti-Virvaa 
etukäteen, mutta sujui oikein hyvin. Kol-
mas kokeilu oli salibandya Kooveen eri-
tyisryhmässä, ja siitä löytyi Vilmalle vaki-
tuinen harrastus.

– Ehdottomasti parasta oli salibandy-
harrastuksen löytyminen ja kivat Valtit! 
Salibandy on kiva harrastus, kun sitä voi 
harrastaa ympäri vuoden. Jokaisesta ko-
keilusta jäi aina hyvä mieli, Vilma iloitsee.

Ennen Valtti-ohjelmaa Vilma oli har-
rastanut kerran viikossa tanssia erityis-
nuorten ryhmässä. Liikunnan lisäykselle 
oli tarvetta, ja Valtti-ohjelma auttoi tähän.

– Vanhempana ajattelin, että Valtti-oh-
jelma on erinomainen mahdollisuus kar-
toittaa kaupungin ja ympäristökuntien 
erityislasten ja nuorten tarpeet sekä ver-
kostoida heidät yhteen eri lajien pariin. 
Toisaalta pidän tärkeänä myös sitä, että 

herätellään kaupungin 
päättäjät ja seurat myös 
vammaisurheilun har-
rastusmahdollisuuksiin. 
On tärkeää, että kaikki 
pelaa tai liikkuu -missio 
toteutuu myös erityis-
lasten ja -nuorten koh-
dalla. Mielestäni VAU 
on onnistunut tässä 
erinomaisesti ja tarjon-
taa on selvästi enem-
män kuin viisi vuotta 
sitten, Virva Vastamaa 
summaa. 

Valtti löysi harrastuksen Vilmalle
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Valtti-ohjelma   

OPISKELIJOILLE
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Valtit ovat pääasiassa liikunta-, kuntoutus-, kasvatus- tai sosiaali-
alan opiskelijoita, jotka tekevät Valtti-jakson osana opintojaan. 
Mukana on myös yksittäisiä vapaaehtoisia Valtteja. Valttina toi-
miminen kerryttää opintopisteitä 1–4 pisteen verran riippuen työn 
määrästä, oppilaitoksesta, opintojaksosta ja opettajan kanssa 
sovitusta raportointitavasta.

Valtti on ikään kuin ”personal trainer”. Hän toimii ohjattavansa 
liikuntakaverina, tukihenkilönä, kannustajana ja neuvonantajana, 
joka saattaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren harras-
tuksen pariin.

Valtti-ohjelmaan haetaan keväällä, maalis-huhtikuussa. Ilmoit-
tautumalla Valtiksi opiskelija sitoutuu yhteisiin pelisääntöihin, ku-
ten toimimaan ohjeiden mukaisesti, pitämään kiinni sovituista 
aikatauluista, kunnioittamaan ohjattavan omia toiveita ja huoleh-
timaan tietosuojasta.

Kun Valtti on saanut ohjattavansa yhteystiedot, hän ottaa yh-
teyden perheeseen ja sopii tapaamisen. Tapaamisen aikana Valtti 
pyrkii luomaan kokonaiskuvan lapsen tai nuoren harrastustoiveista.  
Tapaamisen jälkeen hän laatii ohjattavalleen suunnitelman harras-
tuskokeilujen toteuttamisesta. Harrastuskokeilut toteutetaan vuo-
den loppuun mennessä ja kokemukset kootaan harrastuspäiväkir-
jaan. Kokeilujen lopuksi Valtti antaa ohjattavalleen Valtti-diplomin.

Valtti ei saa palkkaa, mutta harrastuskokeiluista aiheutuneet 
kulut (esim. osallistumismaksut ja matkakulut) korvataan, kunhan 
ne on etukäteen sovittu oman alueen Valtti-koordinaattorin kans-
sa. Matka- ja kulukorvauslomakkeet palautetaan oman alueen 
Valtti-koordinaattorille kokeilujakson päätyttyä.

Valtin vuosikello löytyy Valtti-sivustolta osoitteesta www.vam-
maisurheilu.fi/ajankohtaista/valtti/opiskelijoille

Valtti-koordinaattori

Valtti-paikkakunnilla on oma Valtti-koordinaattorinsa, joka toimii 
paikkakunnan Valttien esimiehenä, ratkoo mahdollisia ongelmia 
sekä auttaa kokeilupaikkojen ja seurojen kartoittamisessa. Valtti-
koordinaattori tekee myös Valtti-parien (Valtti+ohjattava) muo-
dostamistyön hakuajan päätyttyä. Valtti-koordinaattori voi olla 
esimerkiksi opiskelija, kunnan liikuntatyöntekijä tai muu toimija, 
joka tuntee paikallisen liikuntatarjonnan. 



Valttina toimivalle opiskelijalle Valtti-jakso 
on ensisijaisesti erinomaista ruohonjuuri-
tason käytännön oppia erityistä tukea tar-
vitsevan lapsen kanssa toimimisesta. Osa 
Valteista on hoitanut hommansa niin erin-
omaisesti, että jakso on poikinut hommia 
sen päättymisen jälkeenkin.

Näin kävi muun muassa Siilinjärvellä 
vuoden 2016 Valtti-kierroksella. Tuolloin 
11-vuotiaalle Eliakselle löytyi Valtiksi toisen 
vuoden fysioterapeuttiopiskelija Carita  
Tervonen, josta Valtti-ohjelman jälkeen 
tuli hänen vapaa-ajan avustajansa.

– Ennen Valtti-ohjelmaa Elias liikkui 
vähän, käytännössä vanhempien hou-
kuttelemana ja joskus puistossa. Hänen 
sairauteensa liittyy lievä ylipaino ja mo-
torinen heikkous ja lisäksi hänellä on nä-
kövamma. Me vanhemmat emme oikein 
olleet uskaltaneet kokeilla emmekä tien-
neet harrastusmahdollisuuksista. Siksi 

Elias ei ollut kokeillut juuri uimista kum-
mempaa, äiti Terhi Mönkkönen sanoo.

Näkövammaisten sopeutumisvalmen-
nuksessa Helsingissä Eliaksen vanhem-
mat saivat ajatuksen Valtin palkkaamises-
ta avuksi myös ohjelman jälkeen.

– Sieltä vinkattiin, että jos Valtti-kave-
ri on hyvä, kannattaa kysyä häntä myös 
avustajaksi. Caritan ja Eliaksen kemiat 
pelasivat heti ja seuraava askel olikin ha-
kea kunnalta vapaa-ajan avustajaa. Kiitos 
Siilinjärven kunnan, Carita sai heti maksi-
min 30 tuntia kuukaudessa, Mönkkönen 
kertoo.

Valtti-kokeilun aikana Carita ja Elias 
kokeilivat sovellettua judoa, kiipeilyä ja 
sokkopingistä. Judossa ja sokkopingik-
sessä he ovat jatkaneet myös Valtti-oh-
jelman päätyttyä.

– Olemme käyneet myös muutaman 
kerran Kuopion sisäpelikeskuksella ja 
Elias on aloittanut Siilinjärven Ponnistuk-
sen sovelletussa yleisurheilukoulussa. 
Yleensä viikonloppuisin käymme Eliak-
sen kanssa säästä riippuen ulkoilemassa, 
hiihtämässä, mäenlaskussa tai kävelyllä, 
Carita Tervonen sanoo.

– Olen kiinnostunut työskentelemään 
tulevaisuudessa nimenomaan lasten fy-
sioterapian ja urheilun parissa, joten itsel-
leni tästä on varmasti ollut hyötyä. Vapaa-
ajan avustajan tehtävät ovat sopineet 
aikatauluihini hyvin. Työvuorot olemme 
sopineet yhdessä Eliaksen ja äidin kans-
sa aina muutamaksi viikoksi eteenpäin, 
Tervonen jatkaa.

– Eliaksessa muutos on valtava. Hän 
on piristynyt ja motivaatiota riittää nyt 
muuhunkin liikuntaan. Tuon ikäiselle po-
jalle on tärkeää tehdä asioita muiden 
kuin vanhempien tai pikkusiskon kanssa, 
sanoo äiti Terhi Mönkkönen. 

Carita sai Valtti-jakson 

jälkeen töitä vapaa-ajan  

avustajana

14
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Valtti-ohjelma   

Valtti-ohjelman selkärangan muodostavat yhteistyöoppilaitok-
set ympäri Suomea. Ilman oppilaitoksia ei olisi opiskelijoita eli 
Valtteja, eikä tuolloin mitään ohjelmaakaan. Yhteistyöoppilaitok-
set ovat pääasiallisesti ammattikorkeakouluja, mutta mukana on 
myös yliopistoja ja muita oppilaitoksia, kuten urheiluopistoja.

Valtit ovat pääasiassa liikunta-, kuntoutus-, kasvatus- tai 
sosiaali  alan opiskelijoita. Valtti-ohjelma on heille osa opintoja. 
Osassa oppilaitoksia Valtti-kurssi on pakollinen ja osassa valin-
nainen. Valtti-ohjelma tarjoaa opiskelijoille hyvin konkreettista 
käytännön harjoitusta ja opettavaisen katsauksen erityistä tukea 
tarvitsevan lapsen tai nuoren perheen arkeen.

Ohjelmaa koordinoiva Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU järjestää oppilaitoskohtaisia infotilaisuuksia, joissa Valttina 
toimimista markkinoidaan opiskelijoille. Tarvittaessa opiskelijoil-
le järjestetään koulutusta liikunnan, pelien ja leikkien soveltami-
sesta.

Oppilaitokset eivät itse joudu tekemään Valttien ja heidän oh-
jattaviensa yhdistämistyötä, vaan siitä vastaavat paikkakuntien 
omat Valtti-koordinaattorit. Usein Valtti-koordinaattorit tosin ovat 
oppilaitoksen opiskelijoita, joita aihealue kiinnostaa pelkkää Valt-
tina toimimista pidemmällekin.

Valtti-koordinaattoreille ja oppilaitosten vastuuopettajille jär-
jestetään valtakunnallinen käynnistysseminaari keväällä ja pa-
lauteseminaari seuraavan vuoden tammikuussa. 

OPPILAITOKSILLE
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Oulussa Valtit ovat pääasiallisesti ammat-
tikorkeakoulun fysioterapeutti-, toiminta-
terapeutti- ja sosiaalialan opiskelijoita. 
Valtti-ohjelma on heille vapaaehtoinen 
opintojakso, josta saa 2–3 opintopistettä.

– Valtin pitää järjestää ohjattavalleen 
3–4 liikuntakokeilua, jonka lisäksi he ref-
lektoivat tekemisiään oppimispäiväkirjas-
sa. Lisäksi opintojaksoon kuuluu joitain 
yhteistapaamisia ja tutustumistilaisuuk-
sia, kertoo Valtti-ohjelmasta OAMK:ssa 
vastaava fysioterapian lehtori Pirjo Orell.

– Opintojakso on esimerkiksi fysiote-
rapiaopiskelijoille voitu lukea osaksi fy-
sioterapian harjoittelua, jolloin yhdeksän 
pisteen kokonaisuudesta jää vielä kuu-
den pisteen verran suoritettavaksi esi-
merkiksi sairaalassa tai yksityisessä kes-
kuksessa, hän jatkaa.

Vuoden 2017 Valtti-ohjelmassa kaikki-
aan 20 OAMK:n opiskelijaa suoritti Valtti-
jakson loppuun ohjattavansa kanssa ja 
sai opintosuorituksen. Lisäksi Oulussa oli 
mukana viisi Valttia muista oppilaitoksista 
(Seinäjoen AMK ja Oulun ammattiopisto).

Opiskelijat ovat kokeneet Valtti-oh-
jelman pääsääntöisesti positiivisena ja 

Valtti-ohjelma on vienyt OAMK:n opiskelijoita  

kansainvälisille areenoille

opettavaisena kurssina. Orellkin näkee 
opintojakson antavan oppilailleen paljon.

– Se on älyttömän hyvä laaja-alainen 
ja moniammatillinen kokonaisuus. Monil-
la opiskelijoilla ei ole ollut mitään aikai-
sempaa kokemusta erityistä tukea tarvit-
sevien henkilöiden kanssa toimimisesta. 
Opintojakso on poistanut heiltä pelkoja 
näiden henkilöiden kohtaamisesta ja si-
tä kautta alentanut kynnystä lähteä myö-
hemmässä vaiheessa opiskelua harjoitte-
lujaksolle, Orell sanoo.

– Yhteistyö seurojen kanssa on ollut 
myös hirveän positiivista. Pääsääntöisesti 
jokaisessa paikassa, jonne Valtti on oh-
jattavansa kanssa päässyt kokeilemaan, 
on vastaanotto ollut tosi hyvä, Orell to-
teaa.

Erityinen ylpeydenaihe Orellille ja ko-
ko Oulun ammattikorkeakoululle on ol-
lut Valtti-koordinaattoreina toimineiden  
Marjo Vesalan ja Ronja Ronkaisen opin-
näytetyö ”Liikuntaharrastuksen löytymi-
seen vaikuttavia tekijöitä Valtti-hankkees-
sa Oulun seudulla”. Vesala ja Ronkainen 
olivat esittelemässä työtään marraskuus-
sa 2017 Amsterdamissa Euroopan Unio-
nin rahoittaman SEDY-hankkeen päätös-
seminaarissa.

– Tämä on meidän fysioterapian tut-
kinto-ohjelmalle ensimmäinen kerta, kun 
opinnäytetyötä päästään esittelemään 
näin isolla kansainvälisellä foorumilla, 
Orell iloitsee ja lisää mm. paikallisen Ka-
leva-sanomalehden ja fysioterapia-alan 
ammattilehden olevan tekemässä juttua 
Oulun Valtti-kokemuksista. 

Pirjo Orell.
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Valtti-ohjelma   

SEUROILLE

Valtti-ohjelman myötä etenkin yhteistyöoppilaitosten kotikaupun-
kien paikalliset urheiluseurat ovat saaneet huomata soveltavaan 
liikuntaan liittyvien yhteydenottojen lisääntyneen.

Suurin osa yhteydenotoista tulee sellaisille seuroille ja muille 
palveluntarjoajille, joilla jo valmiiksi tiedetään olevan erityisryh-
mätoimintaa. On kuitenkin seuroja, joissa erityisryhmätoimintaa 
on, mutta he eivät ole tehneet sitä näkyväksi sekä seuroja, joilla 
voisi olla valmiuksia ottaa mukaan toimintaansa erityisliikkujia. 
Tämän vuoksi Valtit ”kokeilevat kepillä jäätä”, eli ottavat yhteyttä 
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urheiluseuroihin, joilla ei esimerkiksi ole nettisivuillaan mainintaa 
erityisliikkujille suunnatusta toiminnasta. Toivottavasti mahdolli-
simman moni seura antaa näissä tilanteissa rohkeasti mahdolli-
suuden lapselle tai nuorelle tulla kokeilemaan.

Nämä kokeilut ovat tärkeitä. Vaikka juuri kyseiselle lapselle tai 
nuorelle lajista ei tulisi vakituista harrastusta, avaa se seurojen 
silmiä sille, että eihän tämä niin pelottavaa ollutkaan. Tukea tar-
vitseva harrastaja on harrastaja muiden joukossa. Vaikka urhei-
luseuran ohjaajalla ei olisi kokemusta soveltamisesta, on hänellä 
kuitenkin paljon tietoa juuri kyseessä olevan lajin ohjaamisesta, 
ja sillä pääsee tässäkin tapauksessa jo pitkälle. Soveltamiseen 
voi kysyä neuvoa vaikka kunnan erityisliikunnanohjaajalta tai 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:sta.

VAU ylläpitää myös Löydä oma seura -palvelua nettisivuillaan. 
Löydä oma seura -palveluun pyritään kokoamaan kaikki suoma-
laiset urheiluseurat ja muut toimijat, joilla on vammaisurheilu- tai 
-liikuntatoimintaa tai ainakin valmiuksia ja halua ottaa tukea tar-
vitsevia harrastajia mukaan toimintaansa. Löydä oma seura -pal-
velu on yksi tapa vastata vammaisten henkilöiden ja palveluntar-
joajien väliseen kysynnän ja tarjonnan ongelmaan.

Löydä oma seura -palvelu löytyy osoitteesta: www.vammais-
urheilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura 
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Helsinkiläinen Osku oli 5-vuotias, kun 
hän sai nukkuessaan aivoinfarktin. Kun 
Osku heräsi nukutuksesta, ei hän pysty-
nyt liikuttamaan muuta kuin vasemman 
käden pikkurilliä. 

Ajan ja kuntoutuksen myötä toimin-
takykyä on hieman tullut takaisin, ja hän 
pystyy kommunikoimaan pädillä olevan 
Taike-ohjelman avulla. Liikunnan harras-
taminen ei alkuun ollut perheellä päällim-
mäisenä mielessä, mutta hiljalleen sellai-
senkin mahdollisuuden kartoittaminen 
nousi esiin.

– Olin ajatellut, että Oskulle pitäisi 
löytää jokin harrastus, mutta en tiennyt 

Osku ja nyrkkeilyvalmentaja  

opettavat toinen toisiaan

yhtään, mistä lähteä etsimään ja mitä 
harrastus voisi olla, Oskun äiti Tanja An-
tikainen sanoo.

Valteri-koulu Ruskiksen kautta tuli esi-
te Valtti-ohjelmasta, ja se tuntui kuin suo-
ralta vastaukselta äidin mieltä hiertänei-
siin kysymyksiin. Valtti-ohjelman hengen 
mukaisesti Osku sai itse kertoa, mitä la-
jeja haluaisi kokeilla ja äidin yllätykseksi 
lajit olivat pöytätennis ja nyrkkeily.

– Minä katsoin Youtubesta paljon 
nyrkkeilyvideoita ja halusin itsekin sitä 
kokeilla. Nyrkkeilijöiden lihakset olivat 
hyvin isot ja halusin itselleni samanlaiset, 
Osku kertoo.   



20

Oskun Valtit ottivat yhteyttä Savate 
Club Helsinkiin, joka otti ennakkoluulot-
tomasti uuden kokeilijan vastaan.

– Meillä ei ollut aikaisemmin juuri ko-
kemusta vammaisista harrastajista, vaik-
ka näkö- ja kuulorajoitteisia on kursseilla 
ollut. Ja myös henkilöitä, joilla on pro-
teesi. Hyvin ovat kaikki pärjänneet, aina 
voi harjoituksen soveltaa sopivaksi, sa-
noo Savate Clubin toiminnanjohtaja Jan  
Lagerbohm.

– Oskun tapauksessa joutui hiukan 
funtsimaan aluksi, koska täysin vastaa-
vanlaista tilannetta ei ollut aiemmin ollut 
ja kyseessä oli lapsi. Tunnen kuitenkin it-
seni ja päätökseni, eli päästän jokaisen 
mukaan rajoitteista huolimatta, jos vain 
oikeasti haluaa tulla mukaan. Siksi tiesin 
alusta saakka, että Osku tullaan näke-
mään salilla, Lagerbohm toteaa.

Osku kävi Valtti-ohjelman aikana ko-
keilemassa myös pöytätennistä, ja sekin 
oli mukavaa, mutta Vuosaaren läheltä ei 
oikein löytynyt sopivaa harrastuspaikkaa. 
Nyrkkeily sen sijaan on jatkunut ohjel-
massa säännöllisesti.

– Se on tosi kivaa ja juuri niin hauskaa 
kuin ajattelinkin, Osku sanoo.

Myös Savate Clubissa on oltu tyytyväi-
siä siihen, että Osku päätettiin ottaa mu-
kaan toimintaan. Jan Lagerbohm sanoo 
Oskun opettaneen ohjaajille vahvaa pe-
riksiantamattomuutta ja pitkäjänteisyyttä.

– Oskulla on toki aika rajalliset teemat, 
mitä harjoituksessa voi toteuttaa. Mutta 
niistä yksinkertaisista teemoista saa kui-
tenkin monipuolisia ja vaihtelevia har-
joitteita. Oskun motivaatio on aina hyvä. 
Hän käy säännöllisesti harjoituksissa, on 
käynyt jo puolitoista vuotta. Sekin kertoo 
jotain siitä, että liian tylsää ei ole voinut 
olla, Lagerbohm hymähtää. 
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Valtti-ohjelma   

Kunnan erityisliikunnan näkökulmasta Valtti-ohjelmassa on mo-
nia puolia. Ohjelma voi esimerkiksi tuoda uusia harrastajia kun-
nan liikuntavuoroille tai ainakin paljastaa kunnan erityisliikunnan-
ohjaajan tietoisuuteen uusia potentiaalisia liikkujia. Valtti-ohjelma 
voi myös tiivistää kuntien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä eri-
tyisliikuntaan liittyen.

Valttien tekemä selvittelytyö liikuntakokeilupaikkoja etsies-
sään voi myös tuoda kokonaan uusia urheiluseuroja ja muita toi-
mijoita kunnan erityisliikunnan ”kartalle”. Seura, jota ei ole aiem-
min tullut mieleenkään sanoa samassa lauseessa erityisliikunnan 
kanssa, saattaakin ohjelman myötä intoutua ottamaan kokeilijan 
toimintaansa ja avata sen jälkeen ovensa kaikille muillekin ha-
lukkaille liikkujille.

Toisaalta kunnilla, ja ennen kaikkea kuntien erityisliikunnan-
ohjaajilla, on myös tärkeä rooli Valttien tukemisessa, kun he etsi-
vät ohjattavilleen liikuntakokeilupaikkoja. Erityisliikunnanohjaajat 
voivat ohjata kokeilijoita kunnan omiin ryhmiin tai vinkata heille 
tuntemiaan urheiluseuroja tai yhdistyksiä.

Osassa kunnista on lanseerattu Valtti-passi, jolla Valtti pääsee 
kuntien liikuntapaikkoihin maksutta yhdessä Valtti-ohjattavansa 
kanssa. 

Erityisliikunnanohjaajien keskeinen asema Valtti-ohjelmassa 
näkyy mm. siinä, että joillain paikkakunnilla erityisliikunnanoh-
jaaja on toiminut Valtti-koordinaattorina, eli paikallisten Valttien 
esimiehenä. 

KUNNILLE
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Mikkelin kaupungin osalta Valtti-ohjel-
man parasta antia on ollut se, että on 
saatu kontakteja perheisiin, jotka eivät 
aiemmin olleet kaupungin järjestämän 
erityisliikuntatoiminnan piirissä.

– Ohjelmaan haki perheitä, jotka eivät 
olleet meille tuttuja ennestään. Sieltä on 
saatu mm. uusia lapsia meidän erityislas-
ten sählykerhoon, Mikkelin kaupungin lii-
kunnanohjaaja Paula Åhman kertoo.

Tietoa Valtti-ohjelmasta lähti paikalli-
sesti jakoon Valteri-koulu Mikaelin, terve-

ydenhoidon sekä paikallisten yhdistysten 
kautta.

– Varmasti on vielä jäänyt perheitä ta-
voittamattakin, joten tekemistä on vielä, 
Åhman toteaa.

Åhman on työnsä ohella toiminut 
myös Valtti-koordinaattorina, joten hänel-
lä on hyvä kokonaiskuva ohjelman toimi-
vuudesta Mikkelissä.

– Ensimmäinen kierros Mikkelissä 
(vuonna 2017) meni ainakin omasta nä-
kökulmastani hirveän sujuvasti. Hakijoita 
oli saman verran kuin Valtiksi ryhtyneitä 
opiskelijoita, eikä kukaan lopettanut kes-
ken, Åhman sanoo.

Mikkelin Valtit ovat Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun (XAMK) Mikkelin 
kampuksen yhteisöpedagogiikan opis-
kelijoita. Vuoden 2017 Valtti-kierroksella 
Valtteja ja hakijoita oli molempia 11.

Valtti-ohjelma on vahvistanut Åhmanil-
le jo aiemmin tiedossa ollutta asiaa, eli 
että Mikkelin urheiluseurojen keskuudes-
sa on vielä työnsarkaa, jotta vammaisille 
henkilöille löytyisi harrastuspaikkoja. Mik-
kelin Judolla on vahvaa sovelletun judon 
toimintaa, mutta esimerkiksi joukkuela-
jeissa ei erityisryhmätoimintaa vuoden 
2017 kierroksella löytynyt.

– Aika paljon Valtti-lapsi -pareja kävi 
sitten kaupungin omilla vuoroilla, kuten 
sählyssä ja lasten soveltavassa liikunta-
kerhossa sekä yksilölajeissa, kuten rat-
sastuksessa ja uinnissa – ja judossa tie-
tysti, Åhman selvittää. 

Mikkelissä Valtti-ohjelma on löytänyt  

uusia perheitä erityisliikunnan piiriin

Paula Åhman.
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KYSYMYKSIÄ 
Valtti-ohjelmaan liittyen

1) Mitä Valtti-ohjelmaan osallistuminen 
maksaa perheelle tai ohjattavalle
Perhe vastaa lapsen tai nuoren osallistu-
mismaksuista, matkakuluista, avustajasta 
ja vakuutuksista. Valtin kuluista perheen 
ei tarvitse vastata.

2) Voiko vaikeavammainen lapsi/nuori 
saada Valtin?
Ehdottomasti kyllä. Juuri tällaisille lapsille 
Valtti-ohjelma on tarkoitettu.

3) Voiko lastensuojelun asiakas hakea 
Valttia?
Kyllä voi, jos lapsi on erityisen tuen tar-
peessa. Ensisijaisesti Valtti-ohjelmaan va-
litaan mukaan lapsia ja nuoria, joilla on 
jokin vamma tai pitkäaikaissairaus. 
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4) Voiko Valtin saada myös muille kuin 
niille paikkakunnille, joilla on Valtin yh-
teistyöoppilaitos?
Valtin voi saada muullekin paikkakunnal-
le, jos joku opiskelija on sieltä kotoisin ja 
haluaa tehdä Valtti-jaksonsa siellä. Ylei-
sesti ottaen, mitä kauempana paikkakun-
ta on lähimmästä oppilaitospaikkakun-
nasta, sitä epätodennäköisempää Valtin 
löytyminen on.

5) Voiko Valtti toimia kuskina kotoa har-
rastuspaikalle?
Perheen vastuulla ovat lapsen tai nuoren 
kuljetukset. Valtti ei ole autonkuljettaja, 
elleivät Valttina toimiva henkilö ja perhe 
sovi kuljetuksista ja siihen liittyvistä vas-
tuista erikseen.

6) Toimiiko Valtti avustajana?
Lähtökohtaisesti ei. Jos lapsi tarvitsee 
henkilökohtaista avustajaa, se pitäisi 
järjestää muuta kautta. Avustaja hoitaa 
avustamisen ja Valtti voi keskittyä selvit-
tämään liikuntatarjontaa ja mahdollisesti 
opastamaan ryhmän vetäjiä.

7) Kuka vastaa Valtti-ohjelmaan hakeu-
tuvan lapsen vakuuttamisesta?
Osallistuja (huoltaja) ottaa itse tapaturma-
vakuutuksen tai osoittaa hakemuksessa 
ymmärtävänsä, että on vastuussa osallis-
tujan terveydentilasta.

8) Onko lapsen pakko mennä urheilu-
seuraan harrastamaan? Voiko kokeilu-
jaksolla vain liikkua Valtin kanssa?
Valtti kuuntelee perheen ja lapsen toi-
veita. Harrastuspaikka voi olla myös esi-
merkiksi Sisupartio tai 4H-kerho, mutta 
suotavaa on, että harrastus liittyy jotenkin 
liikuntaan. Valtti voi toki tarpeen mukaan 

käydä lapsen kanssa vaikka uimassa tai 
lenkillä, mutta tavoitteena olisi tukea sel-
laisen harrastuksen löytymistä, jota lap-
si voi jatkaa myös kokeilujakson jälkeen.

9) Voinko hakeutua Valtiksi, vaikka en 
ole yhteistyöoppilaitosten opiskelija tai 
olen jo valmistunut?
Mukaan voi hakeutua myös vapaaehtois-
pohjalta. Tällaisten Valttien kohdalla sel-
vitämme vakuutukset ja vastuut yksilöl-
lisesti.

10) Kuka vastaa, jos Valtti satuttaa it-
sensä kokeilujen aikana?
Oppilaitoksen vakuutus korvaa, jos Valt-
tina toimiminen on osa opintoja. VAU:n 
vapaaehtoisten vastuuvakuutus turvaa 
muut Valtit.

11) Voivatko liikuntakokeilut olla viikon-
loppuisin?
Pääasiassa Valtit ovat opiskelijoita, joille 
ohjelma on osa opiskelua, joten Valtti-ko-
keilut tulee pyrkiä tekemään arkipäivisin. 
Mahdollisuus on sopia oman Valtin kans-
sa erikseen viikonloppuisin tehtävistä lii-
kuntakokeiluista. 

Lisää kysymyksiä löytyy  
Valtti-sivustolta osoitteesta  

www.vammaisurheilu.fi/ 
ajankohtaista/valtti/kysymyksia
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Valtti-programmet är ett projekt som drivs av Finlands Handi-
kappidrott och -motion VAU. Det siktar till att hitta en lämplig 
motionshobby för barn och unga med särskilda behov. I Valtti- 
programmet en personlig konsult i handikappidrott eller en in-
struktör för anpassad fysisk aktivitet, dvs. Valtti, ledsagar barnet 
eller den unga personen som har behov av särskilt stöd för en 
hobby.

Barn och unga i åldern 6–23 med behov av särskilt stöd kan 
ansöka att bli antagna till Valtti-programmet. Valtti-instruktörerna 
är studenter inom fysisk fostran, pedagogik, rehabilitering eller 
socialbranschen, med intresse för handikappidrott. Valtti-instruk-
tören fungerar som sin klients aktivitetskompis, instruktör, stöd-
person och konsult under en period av 4 aktivitetförsök.

Ansökan är öppen på webbplats www.vammaisurheilu.fi un-
der tiden 1.3.–30.4, både för deltagande barn och unga samt stu-
denter som önskar bli Valtti-instruktörer. Försökningsperioden 
genomförs under hösten.

Utgångstanken är att programmet är riktad till barn och unga 
vars handikapp eller kroniska sjukdom gör det svårt att hitta en 
lämplig fysisk hobby och att delta i hobbygrupper. Familjerna får 
själva fastslå om barnet eller den unga personen tillhör målgrup-
pen, dvs. om det finns behov av särskilt stöd.

Familjerna får veta om de fick ett Valtti-instruktör i början av 
sommaren. Valtti-instruktören tar kontakt med familjen senast i 
början av september, då man kommer överens om ett möte för 

att lärä känna familjen och för att skapa sig en helhetsbild 
om barnets eller den unga personens önskemål. 

Efter mötet formulerar Valtti-instuktören ett försöks- 
och besöksprogram för sin klient. Valtti-instruktören or-
ganiserar minst 4 aktivitetsförsök under hösten. Tillsam-
mans med sin klient dokumenterar Valtti-instruktören 
erfarenheterna, vad som lyckats eller misslyckats.

Familjerna står för barnets eller unga personens kost-
nader i form av deltagaravgifter, resor, assistans och för-

säkring. De deltagande familjerna förbinder sig att hjälpa till vid 
uppfölningen (via en deltagarenkät). 

Valtti på svenska

Mera om  

Valtti-programmet:  

www.vammaisurheilu.fi/ 

ajankohtaista/ 

valtti/pa-svenska
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Valtti is a youth sports programme of the Finnish Sports Associ-
ation of Persons with Disabilities (VAU). Goal of the programme 
is to help children with special needs to find a physical hobby.

In Valtti programme a personal adapted physical activity in-
structor (PAPAI) guides a child or a young person with special 
needs into a suitable hobby. The term ’Valtti’ is the Finnish equiv-
alent of PAPAI.

Children and young people with special needs aged 6–23 
can apply for the Valtti programme. The PAPAIs are students 
from the fields of physical education, education and pedagogics, 
rehabilitation and social welfare who are interested in adapted 
physical activity. The PAPAI acts as their client’s hobby friend, in-
structor, support person and consultant during an experimental 
period of about four different trying sessions.

The application period is 1 March to 30 April for the children 
and young applying for the programme and for the students who 
wish to act as PAPAIs. The application form is availalble on the 
website www.vammaisurheilu.fi. The experimental period will 
take place during autumn.

The programme is directed first and foremost at children and 
young who have a disability or long-term illness that hampers 
finding a sports hobby or participating in sports groups. Families 
can determine themselves whether the child or young person 
belongs to the target group, i.e., whether they are in need of 
special assistance.

Families get to know if they got a PAPAI in the begin-
ning of summer. During summer, or at the latest, in the be-
ginning of September, the PAPAI will contact the family and  
arrange a meeting to get to know the family and to get a general  
picture of the hobby wishes of the child or young person.

After the meeting, the PAPAI will organise an experi-
mental period of, which will be carried out during autumn. 
The PAPAI will organise minimum 4 try-out sessions. The 

PAPAI will document experiences, successes and downfalls to-
gether with the child or young person.

The family will cover the expenses arising from participation 
fees, travel, the assistant and insurance fees. The participat-
ing families will commit to helping with the follow-up (through a 
feedback survey). 

Valtti in English

More about  

Valtti programme:  

www.vammaisurheilu.fi/ 

ajankohtaista/ 

valtti/in-english


