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Valtti
Henkilökohtainen vammaisliikunnan konsultti, joka
saattaa tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren (6-23v) 
liikuntaharrastuksen pariin
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Valtti lukuina 2016-2019 

Liikutettu noin 900 lasta/nuorta

• Noin 400 lasta löytänyt harrastuksen
• 2600 järjestettyä liikuntakokeilukertaa
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Valtti-ohjelmaan osallistuneet lapset
ja nuoret

Vuosi 2016
(Skantz 2017)

2017
(Karppinen 2018)

2018
(Skantz 2019)

2019
(Skantz 2020)

Hakijoita 367 350 306 225

Aloitti ohjelman 237 250 215 198

Palautekysely n=155 n=151 n=126 n=102



Valtti-ohjelmaan osallistuneet lapset ja nuoret

2016
N = 155

(Skantz 2017)

2017
N = 151
(Karppinen 

2018)

2018
N = 126

(Skantz 2019)

2019
N = 102

(Skantz 2020)

Ikä (ka) 12,2 11,9 11,7 11,3

Tyttöjä 32 % (49) 32 % (49) 26 % (33) 21 % (22)

Vaikeuksia (vähän, paljon tai ei 
onnistu lainkaan)

Saada ystäviä - - 83 % 82 %

Itsestä huolehtiminen 82 % 93 % 74 % 80 %

Keskittyminen 79 % 81 % 82 % 76 %

Kommunikointi 70 % 74 % 61 % 64 %

Näkeminen 29 % 25 % 19 % 16 %

Liikkuminen 48 % 60 % 19 % 11 %

Kuuleminen 10 % 14 % 5 % 7 %



Löytyikö harrastus, lisääntyikö liike?

Vuosi 2016
N = 155

(Skantz 2017)

2017
N = 151
(Karppinen 

2018)

2018
N = 126

(Skantz 2019)

2019
N = 102

(Skantz 2020)

Löysi
harrastuksen

54 % (83) 35 % (55) 46 % (58) 43 % (44)

Itseraportoitu
liikunnan määrä 
lisääntyi
(kyllä, vähän tai 
paljon)

58 % (92) 43 % (65) 44 % (56) 44 % (45)

Suosittelisi
ohjelmaa muille

81 % (125) 78 % (118) 82 % (103) 78 % (80)



Suosituimmat harrastukset
Uinti, jalkapallo, keilailu, kuntosali, koripallo, ratsastus, kamppailulajit, 
salibandy, tanssi, voimistelu

Mitkä tekijät auttoivat löytämään harrastuksen?
Sain vaikuttaa itse harrastusvalintaan (82 %)

Harrastuksessa on hyvä ohjaaja (69 %)

Huomasin, että pärjään ja pystyn (69 %)

Pääsin mukavaan porukkaan harrastamaan (62 %)

Mitkä tekijät estivät harrastuksen löytymistä?
En pysty kulkemaan itsenäisesti harrastuspaikalle (50 %)

Minulla ei ole kaveria, jonka kanssa käydä liikkumassa (42 %)

Minulla ei ole avustajaa, joka voisi jatkaa harrastusta kanssani (38 %)

En löytänyt sopivaa ryhmää (29 %)

Perheiden palautteet 2019 (n=102)



1 vuoden seuranta vuonna 2018 
Valtti-ohjelmaan osallistuneille 
(n=65)

• Liikunnan määrä lisääntynyt 55 %:lla

• 31 % löysi harrastuksen Valtti-ohjelman aikana 
harrastuksen ja on jatkanut sitä säännöllisesti

• 11 % löysi harrastuksen Valtti-ohjelman aikana, mutta 
ei harrasta sitä säännöllisesti

”Hieno juttu; Valtin kautta löytyi mieleinen harrastus ja lisäksi Valtti-ohjaaja on 
avustajana jo toista talvea jääkiekkotreeneissä”

”Valtti on ihan mahtava juttu, lapsemme löysi harrastuksen jota rakastaa yli kaiken. On 
saanut ystäviä ja ihanan joukkueen tuen! Sanoi että ekaa kertaa tuntee kuuluvansa 
johonkin. Takana monta turnausta ja yksi ulkomaan matkakin. Iso kiitos teille!”



Valttien näkökulmasta

Valtti 2016-2019



1159 opiskelijaa ja vapaaehtoista

on toiminut valttina

2016
287

2017
2632018

323

2019
286

Vastausprosentti 52% Vastausprosentti 70%

Vastausprosentti 38% Vastausprosentti 75%



%
Vastasi kyllä!

”Suosittelisitko Valtiksi ryhtymistä 
tutuille tai muille opiskelijoille?”



Mikä oli parasta Valtti-ohjelmassa?

”Lapsen ilo ja 
onnistumisenkokemukset”

”saada kokemusta erityislapsen 
kohtaamisesta ja hänen kanssaan 
kommunikoinnista ja tekemisestä.”

”Uusiin lajeihin tutustuminen.”

”Ilo lapsen kasvoilla, 
kun oli mielekästä 
tekemistä”

”Kartoittaa tietoa oman alueen 

erityisliikunnan mahdollisuuksista ja oppia 

saattamaan erityislapsi liikunnan pariin 

omalla alueella. Ohjelman myötä sai 

varmasti eväitä tulevaa fysioterapian 

ammattia ajatellen.”

”Valttilapsi löysi harrastuksen ja 
mieluisan lajin. Niin löysin myös minäkin!”

”Se, kun sai itsekkin kokeilla lajeja ja sain oppia 
miten joku tietty sairaus voi vaikuttaa toimintakykyyn.”

”Tavoitteissa onnistuminen ja liikunnan riemu.”

”Mahdollisuus auttaa perheitä 
löytämään lapselleen harrastus”

”Tutustua mahtavaan erityisnuoreen”

”Lapsi löysi harrastuksen ja perhe oli kiitollinen valtti-toiminnasta.”

” Oma oppiminen urheilumahdollisuuksista ja 
myöskin ammatillisesta vuorovaikutuksesta 
tällaisen asiakkaan kanssa, joka ei pysty 
sanallisesti kommunikoimaan.”



VALTTIPROJEKTI  ARCADAN OPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA
- Mitä opiskelija tästä saa?

Anne Kokko
Ira Jeglinsky-Kankainen, Marina Arell-Sundberg, Marko Vaappo



arcada.fi 
#arcadauas 

Miten Valttiprojekti nivoutuu opintoihin

* Osa vapaasti valittavaa kurssia – Lasten ja nuorten kuntoutus 5 op

* Valttiprojekti on konsepti joka mahdollistaa kurssin jossa yhdistyy
tieteellisyys ja käytännön toteutus

* Tarkoitettu viimeisen lukuvuoden opiskelijoille ja vaihto-
opiskelijoille

* Moniammatillinen kurssi – liikunnanohjaajat, toimintaterapeutit, 
fysioterapeutit, sosionomit ja hoitopuolen opiskelijat –
opettajatkin edustavat eri ammattiryhmiä



arcada.fi 
#arcadauas 

Valtti tarjoaa forumin jossa voi nostaa esille, 
keskustella ja soveltaa käytännössä miten 
edistää

- Arvojen ja asenteiden muuttumista 
positiivisemmaksi 

- Tasavertaisuutta

- Inkluusiota 

- Moniammatillista yhteistyötä

- Sekä vähentää marginalisoitumista

Valtin valtteja ovat



arcada.fi 
#arcadauas 

Moniammatillisesta ja monikulttuurisesta 
yhteistyöstä

Perhekeskeisistä työtavoista – esim. perhettä ja 
lasta kuunnellen löytää mahdollisia 
liikuntaharrastuksia 

Liikunnan merkityksestä lapsen ja nuoren 
kehittymiseen ja elämään

Edistää opiskelijoiden osaamista



arcada.fi 
#arcadauas 

Opiskelijat ovat yleisesti arvostaneet tätä 
oppimismahdollisuutta  

Osa on saanut töitä esim. henkilökohtaisina 
vapaa-ajan avustajina

Osa on löytänyt kiinnostuksen työskennellä 
erityislasten ja nuorten parissa

Kaiken kaikkiaan vähentänyt pelkoja ja 
madaltanut kynnystä työskennellä erityislasten 
ja –nuorten parissa

Opiskelijoiden esille tuomat hyvät puolet



arcada.fi 
#arcadauas 

Suomen Paralympiakomitea ja Valttiprojekti 
tarjoaa tukea sekä opettajille, että opiskelijoille 

Tarjoamalla:

- Ruotsinkielisen (myös englanninkielellä) koordinaattorin, Lotta Nylund 
(Arcadan alumni)

- Esittelemällä opiskelijoille projektin tarkoitusta ja tavoitteita 

- Tukea opiskelijoille mahdollisuuksien löytämisessä ja ongelmien 
ratkaisuissa

- Ohjaa opiskelijoita käytännön asioissa 



arcada.fi 
#arcadauas 

• Olemme Arcadassa huomanneet että 
opettajatapaamiset/ryhmäohjauskerrat 
ovat tarpeen.

• Ryhmäkeskustelu ja seuranta,

- edistää opiskelijoiden reflektointia 
osaamisestaan ja sen
kehittymisestä

- tukee opiskelijoiden toimintaa  

- tukee ammattiin kasvua

Kohdata ammatillisesti 
vanhempia, varsinkin jos eivät 
ole sitoutuneita 

Saada yhteyttä perheisiin

Löytää sopivaa ryhmää 

Yhteisen ajan löytäminen

Haasteitakin on 



Valtti 2020
Paikkakunnat

• Pääkaupunkiseutu (Laurea ja Arcada)
• Joensuu (KareliaAmk)
• Jyväskylä (Jyu, Jamk)
• Lahti (Liikuntakeskus Pajulahti)
• Kajaani (Kamk)
• Mikkeli (Xamk)
• Rovaniemi (LapinAmk)
• Oulu (Oamk)
• Seinäjoki (SeAmk)
• Tampere (Tamk ja Tuni)
• Lappeenranta (Lab)

• Turku (Tamk), Pori (Samk), (Haaga-Helia Amk) mahdollisesti mukaan

Mukana olleet oppilaitokset: Sampo, SavoniaAmk, Keuda, Kao, Lamk, Åboakademi, 
Metropolia Amk
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Sedy2 2020-2022

SEDY-hanketta koordinoi hollantilainen
ammattikorkeakoulu (Inholland University of Applied 
Sciences)

• mukana yhdeksän partneria viidestä maasta (Hollanti, Suomi, Liettua, Portugali, 
Itävalta). Suomesta mukana ovat Suomen Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus
Pajulahti.
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Sedy2 2020-2022

• Aluksi pureudutaaan hankalaksi koettuun inkluusion käsitteeseen kuulemalla lasten ja 
nuorten, huoltajien ja ohjaajien ajatuksia inkluusiosta neljässä maassa
toteutettavissa focusryhmä haastatteluissa.

• Tuloksia raportoidaan kansainvälisissä tutkijaverkostoissa ja hyödynnetään Valtti-
toimintamallin jatkokehitystyössä.

• Suomalaisten tehtävänä on kehittää toimintamalleja vapaaehtoisten rekrytointiin ja 
työkaluja Valttina toimiville opiskelijoille. Kehittämistyössä pyritään hyödyntämään jo 
olemassa olevia palveluita, kuten soveltavan liikunnan verkkokoulutusta ja Löydä 
oma seura -palvelua.
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https://wwww.paralympia.fi/palvelut/koulutus/verkkokoulutus
http://hhttps:/www.paralympia.fi/palvelut/loyda-oma-seura



