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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 
7–8).

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 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.
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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-hankkeen ensimmäisellä kierroksella oli mukana kaikkiaan yhdeksän part-
neria seitsemästä maasta. Hankkeessa etsittiin ratkaisuja kysynnän ja tarjonnan on-
gelmiin.

– Vammaiset lapset eivät tiedä, mikä laji tai liikuntamuoto soveltuu heille, mistä so-
piva harrastuspaikka löytyy, miten sinne pääsee ja kelpaako mukaan. Perheissä ehkä 
pelätään, että lapsi ei pärjää tai ei kelpaa mukaan toimintaan. Urheiluseuroissa luul-
laan, että vammaisia liikkujia ei kiinnosta seurassa harrastaminen tai pelätään oman 
osaamisen riittämättömyyttä ja ohjaajaresurssien puutetta, Saari avaa kysynnän ja tar-
jonnan ongelmaa.

Valtin toimintamalli luotiin SEDY-hankkeen avulla. Sen jälkeen toimintaa jatkettiin 
Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella vuoteen 2019 saakka. 
Nyt se on keskeinen osa Suomen Paralympiakomitean Paranuorten toimintaa.

Seitsemän toimintavuotta on tuonut mukanaan sekä onnistumisia että uusia haas-
teita. Malli kiinnostaa myös kansainvälisesti. Siksi Paralympiakomitea lähti mukaan 
vuonna 2020 käynnistyneeseen SEDY-hankkeen kakkosvaiheeseen (2020–2022), 
jossa kehitetään työkaluja jo olemassa olevan toiminnan parantamiseksi. 

Hankerahoitus antaa mahdollisuuden levittää toimintamallia myös muualle Euroop-
paan. Esimerkiksi uusimmat neljä Valtti-videota (perheille, opiskelijoille, opettajille ja 
urheiluseuroille) tekstitettiin suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Ensin haluttiin kuitenkin lisätä ymmärrystä tutkimuksen 
keinoin. Suomessa, Hollannissa, Liettuassa ja Portugalissa 
tehtiin kaikkiaan 12 ryhmähaastattelua, joihin osallistui nuo-
ria, heidän vanhempiaan ja liikuntapalvelujen järjestäjiä. Tu-
lokset koottiin hankkeen verkkosivuilta löytyvään videoon. 

– Vammaiset nuoret haluavat samat oikeudet ja mahdol-
lisuudet harrastuksiin kuin kaikilla muillakin ovat. He halu-
avat itse valita missä ja kenen kanssa harrastavat, päästä 
mukaan ja tulla hyväksytyksi joukkoon, Saari luettelee. 

SEDY2-hankkeen fokusryhmähaastattelujen tulokset ja 
muut uusimmat aineistot on koottu hankkeen englanninkie-
lisille verkkosivuille https://www.inholland.nl/inhollandcom/
about-inholland/sedy2/ Aija Saari.
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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 yh-
teistyöoppilaitoksista, jotka sijaitsevat eri 
puolilla Suomea. Opiskelijoiden ilmoit-
tautuminen Valtti-ohjelmaan on auki sa-
malla aikataululla kuin lapsilla ja nuorilla-
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kin. Osassa oppilaitoksista Valtti-ohjelma 
on pakollinen osa opintoja ja ohjelmaan 
ei tuolloin erikseen haeta. Osassa oppi-
laitoksista Valtti-kurssi myös alkaa vasta 
syksyllä. 

Toimintavuosi etenee siten, että oh-
jattavat ja Valtit pyritään yhdistämään 
toukokuun aikana. Valtti-ohjattava -pari-
en muodostamisessa avainroolissa ovat 
alueelliset Valtti-koordinaattorit, jotka 
voivat olla esimerkiksi opiskelijoita tai 
kunnan liikuntatyöntekijöitä. Hakijoil-
le ilmoitetaan kesäkuun aikana, onko 
oma Valtti löytynyt. Vastaavasti Valtille 
ilmoitetaan ohjattavan yhteystiedot yh-
teydenottoa varten. Valtti on yhteydes-
sä ohjattavaansa viimeistään syyskuun 
loppuun mennessä. Useimmilla paikka-
kunnilla järjestetään kokeilujakson alus-
sa oma kick off -tilaisuus Valtti-perheille 
ja Valteille.

Valtti tapaa ohjattavansa ja tämän per-
heen sekä muodostaa ohjattavan omien 
mieltymysten pohjalta liikuntakokeilu-
suunnitelman. Valtit ottavat yhteyttä ur-
heiluseuroihin 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. 



Löydä 
oma seura -palvelu: 
www.paralympia.fi/

palvelut/
loyda-oma-seura
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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 tarvitse-
via harrastajia. Löydä oma seura -palve-
lussa on mukana yhtä lailla seuroja, joissa 
on erityisryhmätoimintaa kuin sellaisiakin, 
joissa ei ole vielä yhtään erityisliikkujaa, 
mutta joilla on halua ottaa heitä mukaan.

Löydä oma seura toimii Google Maps 
-pohjaisen hakumoottorin turvin. Toimi-
joita voi palvelusta hakea muun muas-
sa sijainnin, lajin ja toiminnan kohderyh-
män mukaan. Voit siis esimerkiksi hakea 
omalla sijainnillasi läheltä löytyviä harras-
tuspaikkoja.

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 voi-
vat käytännössä valita haluamansa liikun-
taharrastuksen koko olemassa olevasta 
tarjonnasta – tietysti talouden ja maan-
tieteen realiteetit huomioiden – on vam-
maisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden 
pyrittävä löytämään tahot, joilla on val-
miuksia vastata 
heidän tarpei-
siinsa. Tiedot 
näistä tahoista 
ovat pirstalei-
na ympäriinsä, 
ja tähän Löydä 
oma seura -pal-
velu tuo paran-
nusta. 

LÖYDÄ OMA SEURA
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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 
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määrää Valtiksi haluavia opiskelijoita kuin oman Valtin haluavia 
lapsia ja nuoria, eivätkä Valtit ja ohjattavat välttämättä jakaudu 
maantieteellisesti tasaisesti. Tämän vuoksi osa hakijoista jää il-
man Valttia.

Tarkista hakuvaiheessa lähin Valtti-ohjelman yhteistyöoppilai-
toksen paikkakunta Valtti-sivustolta osoitteesta www.paralympia.fi/ 
liikunta/lapset-ja-nuoret/valtti. Myös muille paikkakunnille voi ha-
kea 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). 
Lisätietoa tietosuojaan liittyvistä asioista osoitteissa 
https://www.paralympia.fi/tietosuojaseloste-webropol
https://www.paralympia.fi/tietosuojaseloste-valtti
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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.

Valtti on ikään kuin ”personal trainer”. Hän toimii ohjattavansa 
tukena, kannustajana ja neuvonantajana, joka saattaa erityistä 
tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren harrastuksen pariin.

Valtti-ohjelmaan haetaan keväällä, maalis-huhtikuussa. Ilmoit-
tautumalla Valtiksi opiskelija sitoutuu yhteisiin pelisääntöihin, 
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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-koordi-
naattorin kanssa. Valtin vuosikello löytyy Valtti-sivustolta osoit-
teesta https://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. 



OPPILAITOKSILLE
Valtti-ohjelman selkärangan muodostavat yhteistyöoppilaitokset 
ympäri Suomea. Ilman oppilaitoksia ei olisi opiskelijoita eli Valtteja, 
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. 

Valtti-ohjelma tarjoaa opiskelijoille hyvin konkreettista käytän-
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nön harjoitusta ja opettavaisen katsauksen erityistä tukea tarvit-
sevan 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 sekä 
itseluottamusta kohdata erilaisuutta.

Oppilaitoksissa järjestetään Valtti-ohjelman infotilaisuus, joissa 
Valttina toimimista markkinoidaan opiskelijoille. Tarvittaessa 
opiskelijoille järjestetään koulutusta liikunnan, pelien ja leikkien 
soveltamisesta. 
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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 
erityisryhmätoimintaa. On kuitenkin seuroja, joissa erityisryh-
mätoimintaa 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!  

16



Nämä liikuntakokeilut ovat tärkeitä. Harrastukseen mukaan 
pääseminen nostaa lapsen itsetuntoa, antaa eväitä elämään ja 
ehkäisee syrjäytymistä. Tukea tarvitseva harrastaja on harrasta-
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 vammais-
urheilu- 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 erityisryhmätoimin-
nan aloittamiseen ja yksittäisten erityisliikkujien mukaan ottami-
seen. Myös Tussitaikureiden tekemä Tiesitkö tämän – liikuttava 
juttu! -video sopii hyvin urheiluseuran valmentajien katsottavak-
si. Videossa havainnollistetaan selkopiirrosten avulla, 
mistä tukea tarvitsevien liikkujien mukaan ottamises-
sa on kysymys. Urheiluseurojen Valtti-käsikirjan säh-
köinen versio ja Liikuttava juttu -video löytyvät osoit-
teesta www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/ 
valtti/seuroille 
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Kunnan liikuntatoimen näkökulmasta Valtti-ohjelmassa on monia 
puolia. Ohjelma lisää mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevi-
en lasten liikuntaan. Uusia harrastajia on tullut mukaan kunnan 
tarjoamiin liikuntaryhmiin. Valtti-ohjelma on myös tiivistänyt kun-
tien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä soveltavaan liikuntaan 
liittyen.

Valttien tekemä selvittelytyö liikuntakokeilupaikkoja etsies-
sään voi myös tuoda kokonaan uusia urheiluseuroja ja muita 
toimijoita kunnan soveltavan liikunnan ”kartalle”. Seura, jota 
ei ole aiemmin tullut mieleenkään sanoa samassa lauseessa 
vammaisurheilun tai soveltavan liikunnan kanssa, saattaakin 
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ohjelman myötä intoutua ottamaan kokeilijan toimintaansa ja 
avata sen jälkeen ovensa kaikille muillekin toimintarajoittei-
sille 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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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 kotoi-
sin ja haluaa tehdä Valtti-jaksonsa toisel-

KYSYMYKSIÄ
Valtti-ohjelmaan 

liittyen
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la paikkakunnalla. Yleisesti ottaen, mitä 
kauempana paikkakunta on lähimmästä 
oppilaitospaikkakunnasta, sitä epätoden-
näköisempää Valtin löytyminen on.

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

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.

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 selvi-
tämme vakuutukset ja vastuut yksilöllisesti.

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 tar-
jolla heti koulupäivän jälkeen ja arki-iltai-
sin. Valtit ovat opiskelijoita, joille ohjelma 
on osa opiskelua, joten Valtti-kokeilut tu-
lee pyrkiä tekemään arkipäivisin. Mah-
dollisuus on sopia oman Valtin kanssa 
erikseen viikonloppuisin tehtävistä liikun-
takokeiluista. 
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Mera om 
Valtti-programmet: 
www.paralympia.fi/
liikunta/
lapset-ja-nuoret/
valtti/pa-svenska
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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-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 4–6 veckors försöksperiod.

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 genom-
förs 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 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 organiserar 
minst 4 aktivitetsförsök under hösten. Tillsammans 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). 



More about 
Valtti-programme: 
www.paralympia.fi/
liikunta/
lapset-ja-nuoret/
valtti/in-english
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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 instruc-
tor (PAPAI) guides a child or a young person with special needs 
into a suitable hobby. The term ’Valtti’ is the Finnish equivalent 
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 application 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 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 beginning of 
summer. During summer, or at the latest, in the beginning of Sep-
tember, 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 experimental 
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 together 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). 
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