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Valtin kanssa liikkujaksi

Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa Valtti-ohjelmassa etsitään erityistä tukea 
tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastusta.

Valtti-ohjelmaan haetaan keväällä. Hakijat voivat olla 6–23-vuotiaita. Etusijalla ovat 
lapset ja nuoret, joilla ei ole vielä liikuntaharrastusta tai jotka eivät tiedä mitä voi har-
rastaa tai mikä liikuntamuoto sopii omalle toimintakyvylle.

Jokainen ohjelmaan valittu lapsi ja nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin tai Valtti-
parin. Valtit toimivat ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. 
Valtit ovat pääasiallisesti kuntoutus- tai liikunta-alan opiskelijoita Valtti-ohjelman lukui-
sista yhteistyöoppilaitoksista eri puolilta Suomea. He saavat Valttina toimimisesta opin-
tosuorituksia sekä arvokasta käytännön kokemusta omaan alaansa liittyen.

Valtti etsii ohjattavalleen harrastusmahdollisuuksia neljälle liikuntakokeilukerralle, 
jotka toteutetaan pääasiassa syksyllä. Erilaisten liikuntakokeilujen kautta pyritään löy-
tämään lapselle tai nuorelle mieleinen ja soveltuva liikuntamuoto ja harrastuspaikka.

Tarkemmin Valtti-ohjelman käytännöistä voi lukea luvusta Näin Valtti toimii (sivut 
6–7).

Suomen Paralympiakomiteassa Valtti-ohjelmasta vastaavat lasten ja nuorten liikun-
nan suunnittelijat Kaisa Kiri ja Henry Manni. Lisäksi Valtti-ohjelmassa on alueellisia 
Valtti-koordinaattoreita. 

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

Kaisa Kiri 
kaisa.kiri@paralympia.fi
puh. 050 436 7612

Henry Manni
henry.manni@paralympia.fi
puh. 050 576 5501
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Valtti-ohjelman taustaa

Valtti-ohjelma syntyi osana Euroopan Unionin tuella toiminutta 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 lähtisitte tekemään 
parantaaksenne vammaisten lasten harrastusmahdollisuuksia. Hetken mietittyäni vas-
tasin, että etsittäisiin vammaisille lapsille henkilökohtaiset saattajat liikunnan pariin, ja 
aika lailla suoraan se laitettiin hankehakemukseen, sanoo Paralympiakomitean tutki-
muspäällikkö 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 mahdollisuuk-
siin 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 mukaan toimintaan. Urheiluseuroissa luullaan, että vam-
maisia liikkujia ei kiinnosta seurassa harrastaminen tai pelätään oman osaamisen riittä-
mättömyyttä ja ohjaajaresurssien puutetta, Saari avaa kysynnän ja tarjonnan ongelmaa.

SEDY-hankkeen pilottivuoden 2016 jälkeen Valtti-ohjelma jatkui Suomessa opetus- 
ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella vuoteen 2019 saakka, jonka jälkeen se jat-
kuu omillaan, osana Suomen Paralympiakomitean toimintaa.

Paralympiakomitea on yhdessä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa mukana myös 
vuonna 2020 käynnistyneessä SEDY-hankkeen kakkosvaiheessa (2020–2022). Valtti-
toimintamalli on myös SEDYn kakkosvaiheen ytimessä. 

Suomen lisäksi Valttia on menestyksekkäästi käytetty SEDY2-hanketta koordinoivan 
InHolland-ammattikorkeakoulun opetuksessa. Hankerahoitus antaa mahdollisuuden 
levittää toimintamallia myös muualle Eurooppaan. Samalla kehi-
tetään työkaluja jo olemassa olevan toiminnan, kuten Valttien 
rekrytoinnin ja koulutuksen parantamiseksi. Ensin pyritään 
kuitenkin lisäämään ymmärrystä aiheesta tutkimuksen kei-
noin.

– Emme tiedä mitä vammaiset lapset ja nuoret itse 
ajattelevat. Mitä he toivovat liikunnalta? Missä he haluavat 
harrastaa ja kenen kanssa? Millaisia kokemuksia heillä on 
syrjinnästä tai mukaan pääsystä? Tavoitteena on löytää kei-
noja inkluusion sanoittamiseksi yhteiskunnan eri tasoilla 
– lapsille itselleen, perheille, ohjaajille, palveluntar-
joajille ja päätöksentekijöille, sanoo InHolland-
ammattikorkea koulun lehtori Afke Kejkstra. 
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Näin Valtti-ohjelma toimii

Suomen Paralympiakomitean koordinoi-
man Valtti-ohjelman avulla etsitään eri-
tyistä tukea tarvitseville lapsille ja nuo-
rille liikuntaharrastusta. Valtti-ohjelmaan 
valittu lapsi tai nuori saa oman henkilö-
kohtaisen Valtin. Joissain tapauksissa 
yksittäisellä lapsella tai nuorella voi olla 
kaksikin Valttia.

Valtti toimii ohjattavansa liikuntaka-
verina ja harrastuksen pariin saattajana. 
Valtti etsii ohjattavalleen vähintään neljä 
liikuntakokeilumahdollisuutta ja on mu-
kana liikuntakerroilla tukena, kannustaja-
na ja kaverina. 

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 tiedä mitä voi harrastaa tai 
mikä liikuntamuoto sopii omalle toimin-
takyvylle. Haku Valtti-ohjelmaan alkaa 
maaliskuun alussa ja päättyy huhtikuun 
loppuun. Hakulomake löytyy osoitteesta 
www.paralympia.fi.

Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- tai 
liikunta-alan opiskelijoita, jotka saavat 
Valttina toimimisesta opintosuorituksia. 
Opiskelijat tulevat Valtti-ohjelman yhteis-
työoppilaitoksista, jotka sijaitsevat kau-
pungeissa ympäri Suomea. Opiskelijoi-
den ilmoittautuminen Valtti-ohjelmaan 
on auki samalla aikataululla kuin lapsil-
la ja nuorillakin. Osassa oppilaitoksista 
Valtti-ohjelma on pakollinen osa opintoja 
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ja ohjelmaan ei tuolloin erikseen haeta. 
Osassa oppilaitoksista Valtti-kurssi myös 
alkaa vasta syksyllä. 

Toimintavuosi etenee siten, että ohjat-
tavat ja Valtit pyritään yhdistämään tou-
kokuun aikana. Valtti-ohjattava -parien 
muodostamisessa avainroolissa ovat alu-
eelliset Valtti-koordinaattorit, jotka voivat 
olla esimerkiksi opiskelijoita tai kunnan 
liikuntatyöntekijöitä. Hakijoille ilmoite-
taan kesäkuun aikana, onko oma Valtti 
löytynyt. Vastaavasti Valtille ilmoitetaan 
ohjattavan yhteystiedot yhteydenottoa 
varten. Valtti on yhteydessä ohjattavaan-
sa viimeistään syyskuun loppuun men-
nessä. Useimmilla paikkakunnilla järjes-
tetään kokeilujakson alussa oma kick-off 
-tilaisuus Valtti-perheille ja Valteille.

Valtti tapaa ohjattavansa ja tämän 
perheen sekä muodostaa ohjattavan 

omien mieltymysten pohjalta liikuntako-
keilusuunnitelman. Valtit ottavat yhteyttä 
urheiluseuroihin ja muihin harrastuksen 
tarjoajiin ja sopivat liikuntakokeiluista. 
Syksyn aikana toteutettava kokeilujakso 
sisältää alku- ja lopputapaamisen lisäksi 
vähintään neljä liikuntakokeilukertaa.

Perhe tai osallistuja vastaa itse kuluis-
ta, jotka liittyvät osallistujan matkoihin ja 
mahdollisiin harrastusmaksuihin. Perhe 
vastaa myös osallistujan vakuuttamises-
ta. Paralympiakomitea korvaa Valttien lii-
kuntakuluihin liittyvät matka- ja osallistu-
miskulut.

Valtti-ohjelmaan mukaan valitut las-
ten ja nuorten perheet sitoutuvat vastaa-
maan kokeilujakson jälkeen loppukyse-
lyyn, jolla selvitetään, löytyikö harrastus 
ja lisääntyikö liike. 
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Avoimet ovet -hanke: 

kohti inkluusiota ja  

yhdenvertaisuutta

Kesäkuussa 2020 käynnistyi Suomen Paralympiakomitean kolmivuotinen Avoimet 
ovet -hanke. Hankkeessa on tavoitteena lisätä kaikille avoimen seura- ja liikuntatoi-
minnan tarjontaa ja  vammaisten sekä toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertai-
suutta liikunnassa.

Hankkeessa on mukana liikunnan aluejärjestöjä, lajiliittoja ja pilottiseuroja 
yli 50 kappaletta, 17 lajista ja useita monilajiseuroja. Mukana on seuroja, jotka aloittele-
vat vasta erityisryhmille suunnattua toimintaansa sekä seuroja, joissa on ollut toimintaa 
jo pidemmän aikaa. Tämä on hankkeen suola, tietoa jaetaan yli lajirajojen ja tuetaan 
toinen toisia. 

 Urheiluseuroille on koottu hyvät käytännön vinkit ja tukimateriaalit Avoimet ovet 
-info pankkiin, www.paralympia.fi/avoimet-ovet -verkkosivustolle, josta ne ovat kaik-
kien saatavilla.

 Hankkeen yksi iso tavoite on tuplata vammais-
ten ja toimintarajoitteisten liikkujien määrä suoma-
laisissa urheiluseuroissa. Tämä vaatii paljon töi-
tä, jotta kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan. 
On vielä paljon harrastajia, jotka eivät tiedä, että 
heilläkin on mahdollisuus osallistua oman paikka-
kuntassa urheiluseuratoimintaan niin liikkujana tai 
vapaaehtoisena. Paralympiakomitean Löydä oma 
seura -hakupalvelusta löytyy jo kattava määrä ur-
heiluseuroja ja liikuntaa tarjoavia toimijoita,  jotka 
ovat avanneet ovet kaikille liikkujille avoimiksi: 
www.paralympia.fi/palvelut/loyda-oma-seura

 Kaikkien liikkujien tulee olla yhdenvertaisia ja 
yhtä arvokkaita omassa urheiluseurassaan. Toi-
mintaa voidaan tarjota seurassa yksittäiselle eri-
tyisliikkujalle, joka voi tulla mukaan kaikille avoi-
meen ryhmään tai vaihtoehtoisesti urheiluseura 
voi perustaa oman erityisryhmän erityistä tukea 
tarvitseville. On tärkeää, että osallistuja kokee kuu-
luvansa joukkoon. 

Nina Peltonen 
Seurakehittäjä,  
Avoimet ovet -hankekoordinaattori  
Suomen Paralympiakomitea  
puh. 050 400 1532  
nina.peltonen@paralympia.fi



LÖYDÄ OMA SEURA
Löydä oma seura on verkkopalvelu, jos-
ta voi hakea urheiluseuroja, yhdistyksiä, 
kunnan liikuntatoimintaa tai muita toimi-
joita, joilla on valmiuksia ottaa mukaan 
toimintaansa vammaisia ja tukea tarvit-
sevia harrastajia. Löydä oma seura -pal-
velussa on mukana yhtä lailla seuroja, 

joissa on useita erityisryhmiä kuin sellai-
siakin, joissa ei ole vielä yhtään erityis-
liikkujaa, mutta joilla on halua ottaa heitä 
mukaan.

Löydä oma seura toimii Google Maps 
-pohjaisen hakumoottorin turvin. Toimi-
joita voi palvelusta hakea muun muassa 
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Löydä oma seura -palvelu: 

www.paralympia.fi/palvelut/

loyda-oma-seura

sijainnin, lajin ja toiminnan kohderyhmän 
mukaan.

Löydä oma seura -palvelu tarjoaa 
apua niin sanottuun kysynnän ja tarjon-
nan ongelmaan, jossa yhtäältä vammai-
set ja tukea tarvitsevat henkilöt eivät löy-
dä urheilu- ja liikuntatarjonnasta itselleen 
sopivaa harrastusta ja toisaalta vammais-
urheilu- ja liikuntatoimintaa tarjoavat ta-
hot eivät löydä riittävästi harrastajia.

Siinä missä vammattomat henkilöt 
voivat käytännössä valita haluamansa 
liikuntaharrastuksen koko olemassa ole-
vasta tarjonnasta – tietysti talouden ja 

maantieteen realiteetit huomioiden – on 
vammaisten ja tukea tarvitsevien henki-
löiden pyrittävä löytämään tahot, joilla 
on valmiuksia vastata heidän tarpeisiin-
sa. Tiedot näistä tahoista ovat pirstalei-
na ympäriinsä, ja tähän Löydä oma seura 
-palvelu tuo parannusta.

Löydä oma seura -palveluun on help-
po ilmoittaa uusi toimija palvelun etusi-
vulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautu-
mislomakkeella. Samalla lomakkeella tai 
oman seurakortin kautta löytyvällä päivi-
tyslomakkeella voi myös päivittää jo pal-
velusta löytyvän toimijan tietoja. 
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Valtti-ohjelma   

PERHEILLE
Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä 
tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Valtti-ohjelmaan haetaan ke-
väällä (maalis-huhtikuu) ja Valtin johdolla toteutettavat liikunta-
kokeilut tapahtuvat pääasiassa syksyllä. Lappeenrannassa Valtti-
ohjelmaan on ympärivuotinen haku. 

Valtti-ohjelma on suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on jokin 
vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löy-
tymistä ja harrastusryhmään osallistumista. Etusijalla ovat lapset 
tai nuoret, joilla ei ole lainkaan harrastuksia.

Ohjelmaan hakeneille ilmoitetaan viimeistään kesäkuussa, 
onko oma Valtti löytynyt. Ohjelmaan ei välttämättä hae samaa 
määrää Valtiksi haluavia opiskelijoita kuin oman Valtin haluavia 
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lapsia ja nuoria, eivätkä Valtit ja ohjattavat välttämättä jakaudu 
maantieteellisesti tasaisesti. Tämän vuoksi osa hakijoista jää il-
man Valttia.

Tarkista hakuvaiheessa lähin Valtti-ohjelman yhteistyöoppilaitok-
sen paikkakunta Valtti-sivustolta osoitteesta www.paralympia.fi/ 
liikunta/lapset-ja-nuoret/valtti. Myös muille paikkakunnille voi 
hakea Valttia, mutta sen saaminen voi olla vaikeampaa.

Jos oma Valtti löytyy, tämä ottaa yhteyttä ohjattavaansa vii-
meistään syyskuun loppuun mennessä, tutustuu perheeseen 
ja kartoittaa liikuntakokeiluja varten eri vaihtoehdot ja laatii sen 
pohjalta liikuntakokeilusuunnitelman. Kokeilujakso toteutetaan 
syksyn aikana. Liikuntakokeiluiden tarkempi aikataulu on yksi-
löllinen, mutta kokeilut painottuvat koulupäivän jälkeen ja arki-
iltoihin riippuen siitä, mitä sopivia liikuntaryhmiä on tarjolla. 

Useimmilla paikkakunnilla järjestetään kokeilujakson alussa 
oma kick-off -tilaisuus Valtti-perheille ja Valteille. Kick-off -tilai-
suuksissa perheet tapaavat muita ohjelmassa mukana olevia 
perheitä. Tilaisuuksissa on mukana myös oman paikkakunnan 
erityisliikunnanohjaaja.

Perhe vastaa lapselle ja nuorelle ohjelman aikana tulevista 
mahdollisista harrastuksen osallistumismaksuista, matkakuluista, 
avustajasta ja vakuutuksista. Suomen Paralympiakomitea vastaa 
Valttien matka- ja osallistumiskuluista. Huom! Valtti ei voi toimia 
turvallisuus- ja vastuusyistä ohjattavan kuskina tai henkilökohtai-
sena avustajana.

Valtti-ohjelmaan valittujen lasten ja nuorten perheet sitoutu-
vat vastaamaan loppukyselyyn, jolla selvitetään, löytyikö harras-
tus 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-ohjel-
masta vastaavilla Paralympiakomitean työntekijöillä, Valtti-koordi-
naattoreilla, Valteilla (oman ohjattavansa osalta) sekä valikoiduilla 
tutkijoilla (sen ajan, kun tutkimustaan tekevät). Hakulomakkeita 
säilytetään runsaan vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot anonymisoi-
daan (poistetaan henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot). 



Lumi ja Päivi Ylikorpi.

Down-tyttö Lumi oli kymmenvuotias ja 
hänellä ei ollut säännöllistä liikuntahar-
rastusta. Äiti Päivi Ylikorpi pohti, että nyt 
voisi alkaa olla otollinen aika juurruttaa 
liikunta ja sen mukanaan tuomat sosiaa-
liset kontaktit osaksi Lumin arkea.

– Itselläni oli sellainen ajatus, että jos 
säännöllistä liikkumista ei saa suhteel-
lisen nuorena tavaksi, niin siitä on van-
hempana sitten vaikeampi tehdä rutiinia. 
Toivoin myös, että ryhmäliikunnassa mu-
kana olo loisi kaverisuhteita ja toisi so-
siaalista edistymistä, kun Lumille on ai-
kaisemmin lähinnä kelvannut aikuisen 
seura, eikä hän ollut kovin kiinnostunut 
kavereista, Päivi Ylikorpi alustaa.

Toimintaterapeutti vinkkasi arviokäyn-
nin yhteydessä Valtti-ohjelmasta, kun oli 
tullut puhe siitä, mistä voitaisiin löytää so-
veltuva harrastus ja miten ylipäätään us-
kallettaisiin lähteä kokeilemaan erilaisia 
harrastuksia.

Lumi ilmoitettiin ohjelmaan, hän tuli 
valituksi ja sai oman Valtin.

– Täytyy myöntää, että alussa jännitti, 
kun en tiennyt, miten Lumi suhtautuu vie-
raaseen ihmiseen ja ovatko he sitten ihan 
pulassa, kun menevät tuolla keskenään 
liikuntakokeiluissa, Päivi Ylikorpi toteaa.

– Ehkä sitä jää joskus vähän itsekin 
lukkoon, että ei tästä varmaan mitään tu-
le ja näkee esteitä siellä missä niitä ei lo-

HUOM! Paralympia-
komitea on tehnyt Valtti-
ohjelmasta esittelyvideot 
perheille, opiskelijoille, 
opettajille ja urheiluseu-
roille sekä yleisesittelyvi-
deon ohjelmasta. Perheille 
suunnatussa videossa 
mukana ovat myös Lumi ja 
hänen äitinsä Päivi. 
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Ihana Valtti auttoi Lumia  

oppimaan nauttimaan liikunnasta



pulta olekaan. Toisaalta jo ohjelmaan mu-
kaan pääsy rohkaisi meitä ja löysimmekin 
itsenäisesti jalkapallojoukkueen, jota ha-
lusimme kokeilla. En ole kyllä katunut yh-
tään Valtti-ohjelmaan mukaan lähtemistä, 
se oli todella tervetullut raikas tuulahdus 
ja toi vähän uutta näkökulmaa, hän jatkaa.

Avainasemassa Valtti-kokemuksen 
onnistumisessa on tietysti Valttina toimi-
va opiskelija. Tässä suhteessa Lumi per-
heineen oli onnekas.

– Valtti oli kiva, Lumi sanoo ja äiti jat-
kaa:

– Meillä oli ihana Valtti ja kaikki järjestyi 
tosi joustavasti. Se oli paljon hänen luon-
teenpiirteistään ja sitoutuneisuudestaan  
kiinni. Hän otti haltuun sen prosessin, läh-
ti selvittämään liikuntakokeiluvaihtoehtoja 
ja esitteli niitä sitten meille, Päivi sanoo.

– Tämä on juuri se Valtti-ohjelman 
hieno puoli. Arjessa on tosi paljon asioi-
ta hoidettavana muutenkin, niin ei vält-
tämättä ole aikaa itse soitella, lähetellä 
sähköposteja ja ottaa selvää, kun erityis-
ryhmille soveltuvista harrastusmahdolli-
suuksista ei aina viestitä kovin näkyväs-
ti. On todella arvokasta, että joku hoitaa 
selvittämispuolen.

Myös Lumi suhtautui Valttiin positiivi-
sesti ja odotti innolla liikuntakokeilukerto-
ja. He kävivät muun muassa voimistelu- ja 
judotreeneissä sekä SuperPark-liikunta-
puistossa.

– Lumi on aika omaehtoinen lapsi ja 
vähän tutumpienkin ihmisten kanssa 
saattaa olla haastavia tilanteita, mutta eh-
kä juuri se, että siinä oli kokonaan vieras 
ihminen mukana, tekikin sen, että liikun-
takokeilut menivät ilman mitään ihmeem-
piä kommervenkkejä, Päivi-äiti sanoo.

Judo oli Valtin ehdottama harrastusko-
keilu, joka ei äidillä olisi tullut mieleenkään.

– Siinä tuli se, että hän pääsi käyt-
tämään voimaa luvan kanssa, mikä oli 
oikeastaan tosi hyvä juttu. Hän tykkää 
painimeiningeistä, mikä ei aina ole ar-
kielämässä kauhean suotavaa, mutta 
se oli toimiva juttu, että hän pääsi pur-
kamaan sitä harrastuksen kautta, Päivi 
toteaa.

Lumi jatkoikin judoa jonkin aikaa, 
mutta jäi sitten pois, kun isossa ja äänek-
käässä ryhmässä mukana olo kävi ääni-
herkälle tytölle kuormittavaksi.

– Mutta harrastuksena se ei ollut hä-
nelle huono. Ehkä jos löytyisi vähän pie-
nempi ryhmä, Päivi-äiti pohtii.

Jalkapallo on sen sijaan jäänyt pysy-
väksi harrastukseksi, jossa Lumi on käy-
nyt viikoittain.

– Oli ihana nähdä, miten Lumi selvästi 
ilahtui, kun joukkueesta joku kaveri huusi 
”Lumi tuli, jee”, Päivi toteaa.

SuperPark-liikuntapuistosta Lumi in-
nostui valtavasti. Hän oli aiemmin käynyt 
HopLopissa, mutta Valtti-kokeilun kautta 
huomattiin, että vähän isommille suun-
nattu SuperPark oli vielä mieluisampi. 

Seikkailupuisto ei toki tuo ryhmähar-
rastuksen sosiaalisia aspekteja, mutta on 
Valtin jälkeenkin ollut Lumille ja perheel-
le mieluinen yhteinen liikuntapaikka. Lu-
min mielestä SuperParkissa parasta ovat 
tulipalojen sammuttamisleikki ja tornin 
kaataminen köysiradalla.

– Jalkapalloharrastus ja Valtti-ohjel-
massa mukana olo ovat tuoneet Lumin 
elämään sitä, mitä toivottiin, eli vähän 
laajenevaa sosiaalista piiriä ja säännölli-
syyttä liikkumiseen. Hän on löytänyt si-
tä iloa, että on hauskaa liikkua ja samalla 
saa kunnon kohoamaan kuin puolivahin-
gossa leikin varjolla, Päivi Ylikorpi sum-
maa. 
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OPISKELIJOILLE

Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- tai liikunta-alan opiskelijoita, 
jotka tekevät Valtti-jakson osana opintojaan. Mukana on myös 
yksittäisiä vapaaehtoisia Valtteja. Valttina toimiminen kerryttää 
opintopisteitä 1–3 pisteen verran riippuen työn määrästä, oppi-
laitoksesta, opintojaksosta ja opettajan kanssa sovitusta rapor-
tointitavasta.
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Valtti on ikään kuin ”personal trainer”. Hän toimii ohjattavansa 
liikuntakaverina, tukena, kannustajana ja neuvonantajana, joka 
saattaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren harrastuk-
sen pariin.

Valtti-ohjelmaan haetaan keväällä, maalis-huhtikuussa. Ilmoit-
tautumalla Valtiksi opiskelija sitoutuu yhteisiin pelisääntöihin, 
kuten toimimaan ohjeiden mukaisesti, pitämään kiinni sovituista 
aikatauluista, kunnioittamaan ohjattavan omia toiveita ja huoleh-
timaan tietosuojasta. Osassa oppilaitoksista Valttina toimiminen 
kuuluu pakollisiin opintoihin. Näissä tapauksissa opiskelija ilmoit-
tautuu ohjelmaan mukaan kyseisen kurssin alkaessa. Tällöin il-
moittautuminen voi tapahtua myös alkusyksyllä.

Kun Valtti on saanut ohjattavansa yhteystiedot, hän ottaa 
yhteyden perheeseen ja sopii tapaamisen. Tapaamisen aikana 
Valtti pyrkii luomaan kokonaiskuvan lapsen tai nuoren harras-
tustoiveista.

Tapaamisen jälkeen hän laatii ohjattavalleen vähintään nel-
jän liikuntakokeilukerran suunnitelman. Harrastuskokeilut toteu-
tetaan vuoden loppuun mennessä ja kokemukset kootaan har-
rastuspäiväkirjaan. Kokeilujen lopuksi Valtti antaa ohjattavalleen 
Valtti-diplomin.

Valtti ei saa palkkaa, mutta harrastuskokeiluista aiheutuneet 
kulut (esim. Valtin osallistumismaksut ja matkakulut) korvataan, 
kunhan ne on etukäteen sovittu oman alueen Valtti-koordinaat-
torin kanssa. Valtin vuosikello löytyy Valtti-sivustolta osoitteesta 
www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/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 Valttien ja ohjattavien yhdistämistyön 
hakuajan päätyttyä. Valtti-koordinaattori voi olla esimerkiksi opis-
kelija, kunnan liikuntatyöntekijä tai muu toimija, joka tuntee pai-
kallisen liikuntatarjonnan. 



Kirsi-Maarit Ervasti.
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Valttina toimiminen opetti ideoimaan  

ja kohtaamaan ihmisen yksilönä

Kirsi-Maarit Ervasti on kotoisin Oulun 
kupeesta Muhokselta ja opiskelee fy-
sioterapeutiksi Rovaniemen ammatti-
korkeakoulussa. Rovaniemen fysiotera-
peuttiopiskelijoiden opintoihin kuuluu 
pakollisena kurssina Valtti-ohjelmaan 

osal listuminen toisen opiskeluvuoden 
syksyllä, ja Ervasti oli syksyllä 2020  
yksi 40:stä Valtiksi ryhtyneestä opiske-
lijasta.

– Meillä Rovaniemellä Valtteja on aika 
paljon, ja ohjelmaan ilmoittautuneita lap-
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sia ei riitä jokaiselle, joten meille ilmoi-
tettiin, että jos on mahdollista, niin Valt-
ti-lapsen voi ottaa myös joltain toiselta 
paikkakunnalta, Ervasti sanoo.

– Oulussa taas tilanne on toisin päin, 
eli Valtteja ei ole niin paljon, mutta ohjel-
maan haluavia lapsia on. Minä olen ko-
toisin Oulun läheltä ja vietän siellä paljon 
aikaa, niin minulle löytyi sieltä Valtti-oh-
jattava, hän jatkaa.

Koronaviruspandemia teki vuoden 
2020 Valtti-ohjelmasta haasteellisen vie-
dä suunnitellusti läpi.

– Me ehdimme käydä ohjattavani 
kanssa muun muassa keilaamassa ja 
Raksilan uimahallissa erityisuimaopetta-
jien ohjaustilaisuudessa, johon haluttiin 
erityislapsia mukaan, mutta sen jälkeen 
korona iski Oulussa kunnolla päälle, ei-
kä kaikkia liikuntakokeiluja saatu tehtyä, 
Ervasti kertaa.

Ervasti sovelsi viimeiselle tapaamis-
kerralle etäyhteyden kautta annettavan 
lihaskuntopainotteisen liikuntahaasteen, 

jonka avulla kurssi saatiin suoritettua lop-
puun.

– Kun miettii fysioterapian opintoja ja 
sitä työtä, johon tullaan valmistumaan, 
niin kyllähän Valtti-kurssi hyvin läheltä 
sitä ihan ydintä liippaa. Ja lopulta sekin, 
että ei päässyt tekemään kaikkia liikunta-
kokeiluja ja täytyi soveltavaa vähän sel-
lainen ex-tempore -liikuntahaaste, vaati 
sen tyyppistä ideointia, mikä on ihan hy-
vä tulevassa ammatissa, Ervasti pohtii.

– Valtti-ohjattavani oli heikkonäköi-
nen, joten sai soveltaa, millaisia asioi-
ta hän pystyy tekemään, pallopelit eivät 
voi olla pienellä pallolla ja niin edelleen. 
Ohjelma auttoi ymmärtämään sitä, että 
vaikka kaikki eivät pysty tekemään kaik-
kea, niin soveltamalla voi kuitenkin tehdä 
suurta osaa asioista. Se vaatii yksilöllistä 
ajattelutapaa, hän jatkaa.

Kirsi-Maarit Ervastille aihealue ei ollut 
täysin tuntematon ennen Valtti-kurssia-
kaan. Hänen pikkuveljellään on downin 
oireyhtymä.

– Olen itse asiassa ollut myös opin-
tojen ohessa osa-aikaisena henkilökoh-
taisena avustajana erityislapsille Rova-
niemellä, joten tämä on tuttua touhua, 
Ervasti toteaa.

Rovaniemellä Valtti-koordinaattorin 
hom mat toimivat vähän samaan tapaan 
kuin rippikoulun isosilla: edellisen vuosi-
kurssin Valteista halukkaat toimivat seu-
raavan vuoden Valteille koordinaattoreina.

– Opettaja laittoi viestiä, kun olimme 
saaneet niputettua oman Valtti-osuutem-
me pakettiin, että ketkä lähtisivät seuraa-
valle syksylle koordinaattoreiksi. Meidän 
luokalta ehti jo pari ilmoittautua siihen, 
joten en ehtinyt siihen junaan, vaikka oli-
sin kyllä hyvin voinut koordinaattoriksi al-
kaa, Ervasti sanoo. 
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OPPILAITOKSILLE
Valtti-ohjelman selkärangan muodostavat yhteistyöoppilaitokset 
ympäri Suomea. Ilman oppilaitoksia ei olisi opiskelijoita eli Valtte-
ja, eikä näin ollen koko ohjelmaa. 

Yhteistyöoppilaitokset ovat pääasiallisesti ammattikorkeakou-
luja, mutta mukana on myös yliopistoja ja muita oppilaitoksia, ku-
ten urheiluopistoja. Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- tai liikunta-
alan opiskelijoita. Valtti-ohjelma on heille osa opintoja. Osassa 
oppilaitoksia Valtti-kurssi on pakollinen ja osassa valinnainen. 
On myös opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet osan työharjoitte-
lusta toimimalla Valttina. 
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Valtti-ohjelma tarjoaa opiskelijoille hyvin konkreettista käytännön 
harjoitusta ja opettavaisen katsauksen erityistä tukea tarvitsevan 
lapsen tai nuoren perheen arkeen.

Opiskelijat vastaavat: 
Mikä oli parasta Valtti-ohjelmassa?

” Kokemuksen kartuttaminen  

 erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa  

 toimimisesta sekä uuden oppiminen”

” Nähdä liikunnan ilo ja  

 onnistumisen kokemukset”

” Antoi uudenlaista työkokemusta”

Oppilaitoksissa järjestetään Valtti-ohjelman infotilaisuus, jois-
sa Valttina toimimista markkinoidaan opiskelijoille. Tarvittaessa 
opiskelijoille järjestetään koulutusta liikunnan, pelien ja leikkien 
soveltamisesta. 



Valtti-ohjelman Kick off -tilaisuus Seinäjoen urheilutalolla syksyllä 2017
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Seinäjoella Valtti-ohjelma pyörii Seinä-
joen ammattikorkeakoulun (SeAMK) ja 
kaupungin liikuntatoimen hyvällä yhteis-
työllä. Valtteina toimivat SeAMK:n toisen 
vuoden fysioterapeuttiopiskelijat, heitä 
on vuosittain n. 30–35. Valtti-ohjelma on 
heille osa lasten ja nuorten fysioterapia-
harjoittelun kokonaisuutta.

Valtti-ohjelmaan osallistuvat lapset 
ja nuoret hakevat ohjelmaan keväällä. 
Syksyllä SeAMK ja Seinäjoen liikunta-
toimi järjestävät Seinäjoen urheilutalol-
la Kick-off -tilaisuuden, jossa opiskelijat 
järjestävät perheille erilaisia liikunnalli-
sia pisteitä. Tapahtuman yhteydessä Val-

teiksi ryhtyvät opiskelijat myös tapaavat 
ensimmäistä kertaa ohjattavan lapsensa 
perheineen.

– Opiskelijaryhmä on melko iso siihen 
nähden, kuinka paljon meillä on ohjel-
maan hakevia lapsia, joten on tehty si-
tä, että Valtteina toimitaan pareittain tai 
jopa kolmen hengen porukalla, kertoo 
SeAMK:n fysioterapian lehtori Pirkko 
Mäntykivi.

– Tässä on isona apuna ollut myös Sei-
näjoen kaupungin erityisliikunnan koordi-
naattori Sarika Kivimäki. Hän ohjaa kol-
legansa kanssa erityislasten pienryhmiä 
ja on ottanut opiskelijoitamme pareittain 

Seinäjoella Valtti on osa ammattikorkeakoulun ja 

liikuntatoimen toimivaa yhteistyötä
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sinne mukaan, niin he saavat suoritettua 
erityislasten ohjaamisosion opintoihinsa 
nyt, kun koronan vuoksi kaikille opiskeli-
joille ei ole riittänyt Valtti-ohjattavia, Män-
tykivi jatkaa.

Aikaisemmin Valtti-ohjelma oli 
SeAMK:ssa soveltavan liikunnan opinto-
jen alla, mutta se päätettiin siirtää osaksi 
lasten ja nuorten fysioterapiaharjoittelua. 
Mäntykiven mukaan ohjelma on koettu 
niin hyödylliseksi, että sille haluttiin eh-
dottomasti löytää vakituinen paikka 
opintosuunnitelmasta.

– Valtti-ohjelma on arvokasta koke-
musta opiskelijoille, juuri sellaista tärke-
ää käytännön työtä ja kohtaamisia, mitä 
tarvitaan työelämään valmistautuessa. 
Lisäksi se on ollut meille hyvää yhteis-
työtä kaupungin liikuntatoimen kanssa, 
joten ehdottomasti haluttiin sen jatku-
van. Nyt Valtti on harjoittelun alla ja saa 
sieltä sen tarvittavan tuntimäärän hyväk-
siluettua. Se on yhden opintopisteen ko-
konaisuus, mikä tarkoittaa opiskelijalle 
27 työtuntia, Mäntykivi sanoo. 

Pirkko Mäntykivi.
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SEUROILLE
Valtti-ohjelman myötä etenkin yhteistyöoppilaitosten kotikau-
punkien paikalliset urheiluseurat ovat saaneet huomata sovelta-
vaan 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. 
Toivottavasti mahdollisimman moni seura ottaa rohkeasti Valtti-
liikuntakokeilijan mukaan tutustumaan oman seuran toimintaan!  

Nämä liikuntakokeilut ovat tärkeitä. Harrastukseen mukaan 
pääseminen nostaa lapsen itsetuntoa, antaa eväitä elämään ja 
ehkäisee syrjäytymistä. Tukea tarvitseva harrastaja on harrasta-

23

Valtti-ohjelma   



ja muiden joukossa. Vaikka urheiluseuran ohjaajalla ei olisi ko-
kemusta erilaisista liikkujista, on hänellä kuitenkin paljon tietoa 
juuri kyseessä olevan lajin ohjaamisesta, ja sillä pääsee tässäkin 
tapauksessa jo pitkälle. Seuran oma ohjaaja osaa, kun uskaltaa 
kysyä ja alkaa toimia.

Toiminnasta saa mielekästä kaikille, kun soveltaa pelejä ja 
leikkejä tai harjoituksia liikkujien toimintakyvyn mukaan. Ohjaa-
ja voi soveltaa tilaa (sisällä/ulkona), tehtävää (säännöt), välineitä 
ja esimerkiksi osallistujamäärää. Ohjaajan kannattaa keskittyä 
osallistujien vahvuuksiin. Jätä taka-alalle ne asiat, joita et voi teh-
dä. Toiminnan selkeä jäsentäminen (kuten selkeästi merkityt har-
joituspaikat, harjoitteiden kesto, kuvalliset ohjeet) auttaa liikun-
tatuokion onnistumisessa. Anna ryhmäläisille aikaa oppimiselle 
(toistot). Anna sopivasti haasteita. Vältä ylisoveltamista. Lisävink-
kejä soveltamiseen voi kysyä kunnan erityisliikunnanohjaajalta 
tai Suomen Paralympiakomiteasta.

Suomen Paralympiakomitea ylläpitää myös Löydä oma seura 
-palvelua nettisivuillaan. Palveluun pyritään kokoamaan kaikki 
suomalaiset urheiluseurat ja muut toimijat, joilla on vammaisur-
heilu- tai -liikuntatoimintaa tai ainakin valmiuksia ja halua ottaa 
tukea tarvitsevia harrastajia mukaan toimintaansa. Löydä oma 
seura -palvelu on yksi tapa vastata vammaisten henkilöiden ja 
palveluntarjoajien väliseen kysynnän ja tarjonnan ongelmaan. 
Löydä oma seura -palvelu löytyy osoitteesta: www.paralympia.fi/ 
palvelut/loyda-oma-seura

Suomen Paralympiakomitea on julkaissut urheiluseuroille ja 
muille liikuntatoimintaa järjestäville toimijoille suunnatun Valtti-
käsikirjan, josta löytyy arvokkaita vinkkejä erityisryhmätoiminnan 
aloittamiseen ja yksittäisten erityisliikkujien mukaan ottamiseen. 
Myös Tussitaikureiden tekemä Tiesitkö tämän – liikuttava juttu! -vi-
deo sopii hyvin urheiluseuran valmentajien katsottavaksi. Videos-
sa havainnollistetaan selkopiirrosten avulla, mistä tukea tarvitse-
vien liikkujien mukaan ottamisessa on kysymys. Urheiluseurojen 
Valtti-käsikirjan sähköinen versio ja Liikuttava juttu -video löy-
tyvät osoitteesta www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/ 
valtti/seuroille 
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Tilanne Jyväskylän Kenttäurheilijoissa 
oli hyvin tyypillinen isolle suomalaiselle 
yleisurheiluseuralle. Seurassa oli kirjoilla 
pari parayleisurheilijaa, jotka käytännös-
sä edustivat JKU:ta kilpailuissa, ei paljon 
muuta. Ohjattua parayleisurheilutoimin-
taa seurassa ei ollut.

Tilanne alkoi muuttua kohti parempaa 
kesällä 2018, kun Jyväskylän yliopiston 
liikuntatieteellisellä laitoksella liikuntape-
dagogiikkaa opiskellut Anni Lindeman 
sai sähköpostia.

Kehitysvammaisten urheilun kansain-
välisellä Special Olympics -järjestöllä oli 

Youth Innovation Grant -kehittämispro-
jekti, johon maat pystyivät hakea mu-
kaan. Special Olympics Finlandin toi-
minnassa mukana olevat ja Jyväskylän 
seudulla vaikuttavat Jukka Lahti sekä Ni-
ko ja Heidi Leppä olivat kehitelleet han-
ketta, jonka avulla Keski-Suomeen saa-
taisiin yleisurheilun harrastustoimintaa 
kehitysvammaisille ja muille tukea tarvit-
seville harrastajille.

– Siihen tarvittiin mukaan joku alle 
25-vuotias. Tein silloin parhaillaan eri-
tyisliikunnan aineopintoja ja olin halu-
kas saamaan erityisliikunnan opettajan 
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Näin Jyväskylän Kenttäurheilijoista tuli  

parayleisurheilun suunnannäyttäjä



pätevyyden. Minulla oli myös yleisurhei-
lutaustaa, joten kiinnostusta aihealuetta 
kohtaan löytyi, ilomantsilaislähtöinen An-
ni Lindeman kertaa.

Hakupaperit lähtivät viime hetkillä, 
mutta rahoitus hankkeelle saatiin. Tässä 
vaiheessa Lindeman ja kumppanit olivat 
yhteydessä JKU:hun ja kysyivät, olisiko 
mahdollista järjestää seuran alaisuuteen 
tukea tarvitseville lapsille ja nuorille yleis-
urheiluryhmä. Seura näytti vihreää valoa.

JKU:n Special Olympics -yleisurheilu-
kerho saatiin käyntiin vasta syksyn 2018 
jo ollessa pitkällä ja perheiden jo löydet-
tyä harrastusten pariin. Myöskään mark-
kinoinnille ja sen tehokkaalle suunnit-
telulle ei jäänyt paljoa aikaa. Tuloksena 
kerho käynnistyi vain yhden osallistujan, 
Jemina Toikkasen voimin.

JKU:n Special Olympics -kerhon ja paranuorten kilparyhmän valmentajat Sami Kääriäinen (vas.), Liina-
Lotta Hiltunen (ylh.), Anni Lindeman ja Lassi-Pekka Korhonen.
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– Tässä se Special Olympicsilta saatu 
rahoitus oli tärkeässä roolissa. Tilavuok-
rat ja muut kulut saatiin alkuun sieltä. 
Kaikissa muissa JKU:n ryhmissähän on 
minimiosallistujamäärät, mutta meillä oli 
mahdollisuus käynnistää ryhmä hitaasti 
ilman mitään minimimäärää, Anni Linde-
man sanoo.

Jemina sai erityiskoululleen mainok-
sen alkamassa olevasta Special Olym-
pics -kerhosta ja halusi ehdottomasti läh-
teä kokeilemaan. Hän oli otettu, kun sai 
aluksi yksilövalmennusta ei yhdeltä vaan 
kahdelta ohjaajalta. Jemina, joka on nyt 
13-vuotias, on mukana harrasteryhmässä 
edelleen.

– Jemina on aiemmin harrastanut 
muun muassa luistelua ja uintia, mutta 
niissä oli se, että pitäisi lähteä kilpaile-
maan ja harjoituskertojen määrä kasvoi 
koko ajan. Jemina halusi vain harrastaa 
ja se on yleisurheilukerhossa ollut mah-
dollista. Toiminta on myös monipuolista, 
kun kokeillaan eri lajeja, sanoo Jeminan 
äiti Mia Toikkanen.

– Kaikki lajit ovat hyviä, mutta korke-
ushyppy on parasta. Kerhossa on ensin 
alkuleikki, sitten tehdään eri lajeja eri 
kerroilla ja lopuksi on loppuvenytys. Oh-
jaajat ovat kivoja, Jemina kertoo.

Ryhmälle haettiin jatkorahoitusta Spe-
cial Olympicsista vielä toiselle vuodelle 
ja se myös saatiin. Tässä vaiheessa al-
le 25-vuotias hakija, ”Youth Leader”, ei 
enää ollut Lindeman vaan ryhmän toinen 
ohjaaja Liina-Lotta Hiltunen. Hän löytyi 
ohjaajaksi Valtti-ohjelman kautta.

Valttien toimintaa Jyväskylässä koor-
dinoinut Heidi Leppä huomasi, että Val-
tiksi ryhtyneellä liikunnan yhteiskunta-
tieteiden opiskelijalla Hiltusella oli 
yleis urheilutausta.

– Siinä vaiheessa, alkusyksystä 2018, 
ajattelimme tarvitsevamme toisen ohjaa-
jan, kun emme tietenkään tienneet, et-
tä alussa osallistujia olisi vain yksi, joten 
Heidi kysyi Liinaa minun parikseni ryh-
mää vetämään, Anni Lindeman sanoo.

Ryhmä kasvoi hitaasti mutta varmas-
ti. Ensimmäisen toimintakauden jälkeen 
mukana oli 4–5 lasta.

– Sitten pidimme kesällä 2019 leirin 
erityislapsille, ja sinne osallistuikin mel-
kein kokonaan eri lapset kuin mitä meillä 
oli ollut talvikaudella. Niinpä sieltä saatiin 
lisää harrastajia ja seuraavalla talvikau-
della mukana olikin jo kymmenisen lasta 
eli harrasteryhmä oli täynnä, Lindeman 
toteaa.

Jemina perheineenkin on toiminut ryh-
män sanansaattajana. Monet harrastajista 
ovat samasta erityiskoulusta kuin Jemina.

– Erään Jeminan koulukaverin äiti har-
mitteli, että heidän lapselleen ei ole mi-
tään harrastusta, niin kerroin sitten, että 
Jemina käy tässä yleisurheilukerhossa. 
Hän sitten tulikin ensin harrastajaryh-
mään ja on nyt siirtynyt kilparyhmään, 
Mia Toikkanen sanoo.

Osa ryhmäläisistä on tosiaan ollut kiin-
nostuneita tavoitteellisemmasta urheile-
misesta, joten JKU:n alaisuuteen perus-
tettiin Special Olympics -kerhon nimellä 
kulkeneen harrasteryhmän rinnalle myös 
nuorten kilparyhmä, joka kokoontuu kak-
si kertaa viikossa. Keväällä 2021 on tar-
koitus – kunhan koronaviruspandemia 
antaa siimaa – käynnistää myös aikuis-
ten ryhmä. Hidas, Special Olympics -ra-
hoituksen turvaama alku on ylitetty ja 
JKU:n parayleisurheilutoiminta on saanut 
siivet alleen.

Valtti-ohjelmalla on ollut iso rooli toi-
minnan kehittymisessä. Valtti-lapsia on 

27



28

käynyt tutustumassa toimintaan, mutta 
isoin etu on kuitenkin ollut Valtti-ohjel-
man tuoma henkilöresurssi. Ensimmäise-
nä vuonna ohjaajaksi saatiin Liina-Lotta 
Hiltunen, seuraavana vuonna puolestaan 
Lassi-Pekka Korhonen.

– Meillä liikunnan yhteiskuntatietei-
den opiskelijoilla on heti ensimmäisen 
vuoden syksyllä soveltavan liikunnan ja 
vammaisurheilun kurssi, jonka osa on 
Valttina toimiminen. Olimme Katri Ruus-
kasen kanssa Valtti-parina lapselle, jonka 
kanssa käytiin yhtenä liikuntakokeiluna 
Special Olympics -kerhossa tutustumas-
sa, Korhonen kertaa.

Lapsikin liittyi Special Olympics -ker-
hon vakiojäseneksi, mutta myös yleis-
urheilutaustaiselta Korhoselta kysyttiin, 
haluaisiko hän ryhtyä ohjaajaksi alati kas-
vavaan ryhmään.

– Olen harrastanut kiekonheittoa ja 
kuulantyöntöä juniorisarjoissa kansalli-
sella tasolla 5–6 vuotta, ja heittolajit ovat 
myös olleet vastuualueenani JKU:n oh-
jaajana, Korhonen toteaa.

– Minulla ei ollut vammaisurheilusta 
ja soveltavasta liikunnasta aiempaa ko-
kemusta, joten kyllähän se aluksi jännit-
ti, mutta nopeasti myös huomasi, että 
ei tässä mitään ihmeempää lopulta ole. 
Lapset voivat tietysti olla aika erilaisia 
ohjattavia, mutta aika simppeleillä peda-
gogisilla ratkaisuilla pärjää: selkeät oh-
jeistukset, hyvä ryhmänhallinta ja katsoo 
vähän yksilöllisemmin, mitä tehdään kuin 
ehkä yleisessä kerhotoiminnassa katsot-
taisiin, hän luettelee.

Korhosen kanssa Valttina toiminut 
Katri Ruuskanenkin on Jyväskylän Kent-
täurheilijoissa. Hän on ollut seuran val-
mennustoiminnassa jo kuutisen vuotta, 
mutta vuoden 2021 alusta saakka hänen 

vastuualueellaan on ollut paraurheilun ja 
soveltavan liikunnan koordinointi seuras-
sa. JKU:lla on jämäkkä ote parayleisur-
heilun kehittämisestä, mistä kertoo mm. 
tuore parayleisurheiluun painottuva seu-
ratukihakemus, jota Ruuskanen oli laati-
massa.

– Ehkä vielä on sanottava, ettei pa-
rayleisurheilu ihan ole JKU:n ydintoimin-
taa, mutta tämän seuratukihakemuksen 
myötä ollaan menossa siihen suuntaan, 
Ruuskanen sanoo.

– Tavoitteena on, että seurassa on jat-
kumo siihen, että kun lapsi menee en-
simmäiseen ryhmäänsä – tarkoituksena 
on perustaa meille vielä soveltavan lii-
kunnan liikuntaleikkikoulu –, niin sieltä 
on selkeä polku aikuiseksi saakka, että 
aina löytyy itselle sopiva ryhmä, missä 
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voi harrastaa, halusi sitten kilpailla tavoit-
teellisesti tai liikkua enemmän kuntoilu-
mielessä, hän selvittää.

Ruuskanen lisää, että JKU haluaa toimia  
parayleisurheilun ja soveltavan liikunnan 
osalta suunnannäyttäjänä muille seuroil-
le.

– Me olemme iso seura ja meillä on 
mahdollisuus panostaa tähän, hän toteaa.

Nuoret, innokkaat yleisurheilutaustai-
set Jyväskylän yliopiston opiskelijat ovat 
Special Olympics -rahoituksen ja Valtti-
ohjelman tuella saaneet jo muutamassa 
vuodessa paljon aikaiseksi. Seuraavak-
si pyritään juurruttamaan toiminta osak-
si seuraa niin, ettei se ole riippuvainen 
pelkästään Lindemanista, Hiltusesta, Kor-
hosesta, Ruuskasesta sekä viimeisimpä-
nä valmennusremmiin liittyneestä yleis-

urheilutaustaisesta liikuntapedagogiikan 
opiskelijasta Sami Kääriäisestä.

– Pidin korona-aikana jo lyhyen kou-
lutuksen Zoomin välityksellä seuran ylei-
sisissä ryhmissä toimiville ohjaajille ja 
valmentajille siitä, miten huomioida esi-
merkiksi keskittymisen haasteita, joita 
varmasti tulee aika ajoin esiin myös ylei-
sissä ryhmissä. Toiveena on, että joskus 
päästään pitämään näitä koulutuksia 
myös käytännössä. Pyritään lisäämään 
valmiutta inkluusioon muissakin JKU:n 
ryhmissä, että ei ole pelkästään erillisiä 
erityisryhmiä vaan myös avointa toimin-
taa seuran sisällä, Anni Lindeman sanoo.

Lisätiedot: www.jku.fi/parayleisurheilu

Kuvat: Aleksi Murtojärvi / Shard Visuals ja 
Toikkasten kotialbumi
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Kunnan liikuntatoimen näkökulmasta Valtti-ohjelmassa on monia 
puolia. Ohjelma lisää mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien 
lasten liikuntaan. Uusia harrastajia on tullut mukaan kunnan tar-
joamiin liikuntaryhmiin. Valtti-ohjelma on myös tiivistänyt kuntien 
ja oppilaitosten välistä yhteistyötä soveltavaan liikuntaan liittyen.

Valttien tekemä selvittelytyö liikuntakokeilupaikkoja etsies-
sään voi myös tuoda kokonaan uusia urheiluseuroja ja muita toi-
mijoita kunnan soveltavan liikunnan ”kartalle”. Seura, jota ei ole 
aiemmin tullut mieleenkään sanoa samassa lauseessa vammais-
urheilun tai soveltavan liikunnan kanssa, saattaakin ohjelman 
myötä intoutua ottamaan kokeilijan toimintaansa ja avata sen 
jälkeen ovensa kaikille muillekin toimintarajoitteisille 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 liikuntapaik-
koihin maksutta yhdessä Valtti-ohjattavansa kanssa.

Erityisliikunnanohjaajien keskeinen asema Valtti-ohjelmassa 
näkyy mm. siinä, että joillain paikkakunnilla erityisliikunnanoh-
jaaja toimii Valtti-koordinaattorina, eli paikallisten Valttien esimie-
henä. 
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KUNNILLE

Valtti-ohjelma   
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Joensuussa Valtti-ohjelma sulautui  

liikuntakoordinaattorin työnkuvaan

Joensuussa Valtti-ohjelma osui hyvään 
ajankohtaan. Joensuulaislähtöinen Olga 
Wasenius oli saanut liikunnanohjaajan 
opinnot valmiiksi Haaga-Helia ammatti-
korkeakoulussa Vierumäellä pari vuotta 
sitten ja oli ehtinyt työskennellä Joen-
suussa seurakentällä ennen kuin tuli va-
lituksi Joensuun kaupungin liikuntakoor-
dinaattoriksi vuonna 2017.

Wasenius oli erikoistunut Vierumäel-
lä soveltavaan liikuntaan kansainvälisen 
EUDAPA-ohjelman kautta (European Uni-
versity Diploma in Adapted Physical Acti-

vity) ja tehnyt työharjoittelunsa liikunta- ja 
kehitysvammaisten päivätoimintakeskuk-
sessa Australian Gold Coastilla. Ennen 
liikunnanohjaajaopintojaan Wasenius oli 
kouluttautunut lähihoitajaksi kuntoutuk-
sen puolelle erikoistuen, joten hänellä oli 
hyvät lähtökohdat soveltavan liikunnan 
työtehtäviin.

Vuonna 2016 käynnistynyt Valtti-ohjel-
ma oli entuudestaan tuttu Waseniukselle.

– Valtti on mielestäni ihan loistava ko-
konaisuus, ja aloinkin heti työssä aloitet-
tuani soitella, että onko meillä tätä Jo-

Olga Wasenius.
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ensuussa. Selvisi, että kaksi Itä-Suomen 
yliopiston opiskelijaa oli tehnyt gradun 
aiheesta ja toiminut sinä aikana Valttina 
viidelle lapselle, Wasenius sanoo.

Yhteistyöoppilaitokseksi löytyi Joen-
suussa Karelia-ammattikorkeakoulu, jos-
ta Valteiksi ryhtyivät fysioterapiaopiskeli-
jat. Alkuun Valtti-koordinaattorin hommia 
hoiti koko ohjelmaa koordinoinut Nina 
Peltonen silloisesta Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU:sta (nykyinen Suo-
men Paralympiakomitea), mutta viime 
vuodet Wasenius on toiminut itse koordi-
naattorina osana työnkuvaansa.

– Silloin kun aloitin työt Joensuus-
sa vuonna 2017, niin ennen minua tässä 
pestissä oli ollut 50-prosenttinen työpa-
nos, mutta minä aloitin 100-prosenttisena 
työntekijänä. Se tarkoitti, että meillä oli 
uutta resurssia käytettävissä. Valtti-ohjel-
man koordinointia olisi varmasti ollut vai-
keampi istuttaa osaksi työnkuvaani, jos 
olisin perinyt edeltäjältäni 100-prosentti-
set työtehtävät, Wasenius selvittää.

– Minun työkenttääni on liikkumaan 
aktivointi ja kohderyhmää ovat kaikki 
76 000 joensuulaista mukaan lukien so-
veltavan liikunnan piirissä olevat henki-
löt. Toki Valtti-ohjelma, lähinnä perheiden 
kontaktointi, työllistää, mutta aika vähän 
siihen nähden, että tässä aktivoidaan ni-
menomaan sellaista kohderyhmää, johon 
on monesti hankala ensinnäkin saada 
yhteyttä ja sitten saada aktivoitua liik-
keelle, hän sanoo.

Valtti-ohjelma on sulautunut sujuvas-
ti osaksi Waseniuksen työnkuvaa. Ohjel-
massa liikuntaan aktivoinnista vastaavat 
Waseniuksen koordinoimana Valtit, eli 
parikymmentä Karelia-ammattikorkea-
koulun fysioterapeuttiopiskelijaa.

– Toki sellaisissa kunnissa, joissa eri-

tyisliikunnanohjaajan työnkuva on pitkälti 
liikunnan ohjaamista, voi olla hankala ot-
taa Valtti-koordinointia mukaan työhön-
sä. Mutta toisaalta meillä Joensuussakin 
Karelian mukana olo on avainasia ohjel-
man pyörimisessä, Wasenius sanoo.

Joensuussa pieni haaste Valtti-oh-
jelman osalta on se, että opiskelijoiden 
Valtti-kurssi alkaa vasta syksyllä ja Valtti-
kokeilut sijoittuvat loppuvuoteen. Valtti-
haku on kuitenkin koko muun maan ta-
paan keväisin.

– Toiminta alkaa vasta lokakuussa, 
eli siinä tulee Valtti-hausta melkein puoli 
vuotta. Olen kontaktoinut perheet haun 
jälkeen kesällä ja alkusyksystä vielä lait-
tanut muistutteluviestejä. Pyrkimys on, 
että perheet ovat mukana ja sitoutuneina 
vielä puoli vuotta haun jälkeenkin, Wase-
nius toteaa.

– Osa perheistä täällä on ollut ihan in-
noissaan ja ovat kertoneet, että tämä on 
juuri sitä apua, mitä arkeen on kaivattu. 
Osan kohdalla puolestaan on havaittavis-
sa ehkä pientä väärinkäsitystä siitä, että 
on haettu avustajaa tai lapselle vähän 
sellaista kaveria. Suurin osa on kuitenkin 
ollut innostuneita, hän jatkaa.

Opiskelijoiden osalta Wasenius huo-
masi, että etenkin vuoden 2020 koro-
na-aika teki Valtti-kurssista ennalta-ar-
vaamattoman ja raskaan. Mutta yleisesti 
ottaen ohjelma on opiskelijoiden koke-
muksen kannalta erittäin arvokas ja op-
pilaitoksen antama palaute on ollut kiit-
tävää.

– Tässä on aito asiakaskontakti ja opis-
kelijat saavat kokemuksen siitä, miten 
koko prosessi pyörii, eli miten etsitään 
tietoa, ollaan kontakteissa urheiluseuroi-
hin ja perheisiin. Tosi kokonais valtainen 
paketti, Wasenius sanoo. 
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KYSYMYKSIÄ
Valtti-ohjelmaan liittyen
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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. 

3) Voiko lastensuojelun asiakas hakea 
Valttia?
Kyllä voi, jos lapsi on erityisen tuen tar-
peessa. Ensisijaisesti Valtti-ohjelmaan 
valitaan mukaan lapsia ja nuoria, joilla on 
jokin vamma tai pitkäaikaissairaus.

4) Voiko Valtin saada myös muille kuin 
niille paikkakunnille, joilla on Valtin yh-
teistyöoppilaitos?
Valtin voi saada muullekin paikkakun-
nalle, jos joku opiskelija on sieltä ko-
toisin ja haluaa tehdä Valtti-jaksonsa 
toisel la paikkakunnalla. Yleisesti ottaen,  
mitä kauempana paikkakunta on lähim-
mästä oppilaitospaikkakunnasta, sitä 
epätodennäköisempää Valtin löytymi-
nen on.

5) Voiko Valtti toimia kuskina kotoa har-
rastuspaikalle?
Perheen vastuulla ovat lapsen tai nuoren  
kuljetukset. Valtti ei voi toimia turval-
lisuus- ja vastuusyistä ohjattavan kus-
kina.

6) Toimiiko Valtti avustajana?
Jos lapsi tarvitsee henkilökohtaista avus-
tajaa, se pitäisi järjestää muuta kautta. 
Avustaja hoitaa avustamisen ja Valtti voi 
keskittyä selvittämään liikuntatarjontaa 
ja toimimaan tukena, kannustajana ja lii-
kuntakaverina. Valtti ei voi toimia turval-
lisuus- ja vastuusyistä henkilökohtaisena 
avustajana.

7) Kuka vastaa Valtti-ohjelmaan hakeu-
tuvan lapsen vakuuttamisesta?
Osallistuja (huoltaja) ottaa itse tapatur-
mavakuutuksen tai osoittaa hakemuk-
sessa ymmärtävänsä, että on vastuussa 
osallistujan terveydentilasta.
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8) Onko lapsen pakko mennä urheilu-
seuraan harrastamaan? Voiko kokeilu-
jaksolla vain liikkua Valtin kanssa?
Valtti kuuntelee perheen ja lapsen toivei-
ta. Harrastuspaikka voi olla myös esimer-
kiksi Sisupartio tai 4H-kerho, mutta suo-
tavaa on, että harrastus liittyy jotenkin 
liikuntaan. Valtti voi toki tarpeen mukaan 
käydä lapsen kanssa vaikka uimassa tai 
lenkillä. Tavoitteena on tukea sellaisen 
harrastuksen löytymistä, jota lapsi voi jat-
kaa myös kokeilujakson jälkeen esimer-
kiksi perheen kanssa liikkuen.

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. Suomen 
Paralympiakomitean vapaaehtoisten vas-
tuuvakuutus turvaa muut Valtit.

11) Voivatko liikuntakokeilut olla viikon-
loppuisin?
Liikuntakerhotoimintaa on parhaiten tarjolla 
heti koulupäivän jälkeen ja arki-iltaisin. Val-
tit ovat opiskelijoita, joille ohjelma on osa 
opiskelua, joten Valtti-kokeilut tulee pyrkiä 
tekemään arkipäivisin. Mahdollisuus on 
sopia oman Valtin kanssa erikseen viikon-
loppuisin tehtävistä liikuntakokeiluista. 
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Mera om  

Valtti-programmet:  

www.paralympia.fi/ 

liikunta/lapset-ja-nuoret/

valtti/pa-svenska

Valtti på svenska

Valtti-programmet är ett projekt som drivs av Finlands Paralym-
piska Kommitté. 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 instruktör för anpas-
sad 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-instruktörer-
na är studenter inom fysisk fostran, pedagogik, rehabilitering el-
ler socialbranschen, med intresse för handikappidrott. Valtti-in-
struktören fungerar som sin klients aktivitetskompis, instruktör, 

stödperson och konsult under en 4–6 veckors försök-
speriod.

Ansökan är öppen på webbplats www.paralympia.fi  
under tiden 1.3.–30.4, både för deltagande barn och 
unga samt studenter 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 el-
ler den unga personen tillhör målgruppen, dvs. om det 
finns behov av särskilt stöd.

Familjerna får veta om de fick ett Valtti-instruktör i 
juni. Valtti-instruktören tar kontakt med familjen senast i 
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 kostnader i 

form av deltagaravgifter, resor, assistans och försäkring. De del-
tagande familjerna förbinder sig att hjälpa till vid uppfölningen 
(via en deltagarenkät). 
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More about  

Valtti programme:  

www.paralympia.fi/ 

liikunta/lapset-ja-nuoret/

valtti/in-english

Valtti in English

Valtti is a youth sports programme of the Finnish Paralympic 
Committee. Goal of the programme is to help children with spe-
cial 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, 
instructor, support person and consultant for an experimental 
period including at least 4 try-out sessions.

The application period is from 1st of March to 30th of 
April for the children and young applying for the programme  
and for the students who wish to act as PAPAIs. The appli-
cation form is availalble on the website www.paralympia.fi.  
The experimental period will take place during autumn.

The programme is directed first and foremost at chil-
dren 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 wheth-
er 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 
beginning of September, the PAPAI will contact the fam-
ily 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, 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). 



Kiitos  

ilmoittajille  

tuestanne!
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