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• AMK T UTU KS I

OAMK:ssa ponnistellaan erityislasten liikunnan hyvaksi 

Teksti Pirjo Orell, Marja Kuure, Marje Vesala, Ronja Ronkainen 

OULUN 

AMMATTIKORKEAKOULU 

> OPETUSTA vuodesta 1992

> YHTEENSA opiskelijoita 9 100

> FT-OPISKELIJOITA 123

VALTTI-OHJELMA ON YKSI esimerkki 

opiskelijatoiminnasta. joka vas-

taa erityista tukea tarvitsevien las-

ten ja heidan perheidensa tarpeisiin. 

Sen keskeisin tavoite on lisata las-

ten Ja nuorten fyysista aktiivisuutta 

seka 16ytaa heille pysyva ja mieluinen 

liikuntaharrastus 

Tana paivana Valtti on juurtunut 

pysyvaksi toiminnaksi Oulun ammatti

korkeakouluun (OAMK) Se sai alkunsa 

EU n SEDY-hankeesta (Sports Empo

wers Disabled Youth 2015-2017). 

jossa etsittiin ratkaisumalleja erityislii

kunnan kysynnan ja tarjonnan ongel

miin. Toteutusvastuu Valtista Suo

messa on Suomen Vammaisurheilu ja 

-liikunta VAU ry tla.

Valtti on ohjelmaan valitun lap

sen henkilokohtainen harrastuska

veri. jonka kanssa testataan liikuntala-

52 

Jeja erityislapsen toiveiden ja mielen

kiinnon kohteiden mukaisesti. Valtti 

rohkaisee uusiin liikuntakokeiluihin ja 

vahvistaa perheen seka lapsen uskoa 

siihen. etta lapsi selviytyy ryhmassa. 

OAMK:N FYSIOTERAPIAN tutkinto-oh

jelma vastaa Valtti-toiminnan toteutu

misesta. Valtteina toimivat sosiaali- ja 

terveysalan opiskelijat. Opiskelijat saa

vat Valttina toimimisesta opintopis

teita toteuttaessaan liikunnan kokei

lujakson, joka koostuu alkutapaam,

sesta, vahintaan nelJasta liikuntakokei

tusta seka lopputapaamisesta. Alkuta

paamisessa kartoitetaan lapsen ja per

heen toive,ta koke1ltav1sta l11kuntala

jeista ja lopputapaamisessa arvioidaan 

kokeilujen onnistumista. 

Tarkeaa Valtti-toiminnassa on. etta 

tapsen oma aani tulee kuulluksi ja han 

itse saa paattaa kokeiltavista tajeista. 

Valttina toimiminen tukee sosiaali- ja 

terveysalan opiskelijoiden osaamis

tavoitteiden saavuttamista Arvokas 

kokemus erityislasten ja heidan per

heidensa kanssa toimimisesta tukee 

opiskelijoiden ammatillista kasvua 

laaja-alaisesti. 

Opiskelijoista valittavan Valt

ti-koordinaattorin tehtavana on rekry

toida Valtit ja perheet seka toimia 

projektin alueellisena vetajana. Valt

ti-koordinaattorin apuna toimi VAU n 

alueyhteyshenkil6 Valtti-koordinaat

toreina vuonna 2016 toimineet fysio

terapeuttiopiskelijat Marjo Vesala Ja 

Ronja Ronkainen tekivat opinnayte

tyonsa Liikuntaharrastuksen l6ytym1-

seen vaikuttavia tekij6ita Valtti-hank

keessa Ou/un seudulla Erityislasten ja 

heidan perheidensa kokemina. Viime 

vuonna he paasivat esittelemaan 

opinnaytetyonsa hankkeen paat6sse

minaariin Amsterdamiin 

KAIKILLE AVOIMET, inklusiiviset liikunta

palvelut. jotka lisaavat mahdollisuuk

sia toimia esteettomasti tasavertai-

sessa yhteis6ssa, toteutuvat Valtti-oh

jelmassa. Tama lisaa jokaisen mah

dollisuutta l6ytaa itselleen sopiva tapa 

harrastaa liikuntaa. 

Valtti-ohjelmaa toteuttavat 

OAMK n kanssa yhteistyossa paikalli

set urheiluseurat. yhdistykset ja kau

pungin erityisliikunta hyvin tuloksin. 

lnkluusiomalli on Oulussa toteutu

nut seurat ja yhdistykset ovat avoi

mesti ottaneet mukaan erityisliikkujia 

liikuntakokeiluihin. llman Valtti-toimin

taa erityisen tuen tarpeen tunnistami-

Valtti-toiminnassa 
lapsen oma aani 

tulee kuulluksi ja 

han itse saa paattaa 

kokeiltavista lajeista. 

nen voi olla haasteellista urheiluseu

ran ohjaaJille. Jatkossa fysioterapeut

tiopiskelijat voivat jakaa asiantunte

mustaan erityisen tuen tarpeen tun

nistamisessa ja ryhman ohJauksessa 

urheiluseuroille. 

VAU JULKAISI KEVAALLA 2018 Valtti-oh

jelman kasikirjan. Jossa kuvataan toi

mintaan osallistuvien tehtavia ja nak6-

kulmia Valtti-ohjelmaan. Kasik1rjalla 

pyritaan yhtenaistamaan toimintaa 

Suomessa 

Valtti-ohjelmaan voivat hakea 

6-23-vuotiaat erityista tukea tarvitse

vat lapset ja nuoret Taman vuoden

haku on JO paattynyt. mutta uusia lii

kuntakokeiluja on luvassa jatkossakin.

Nyt haussa olleet toteutuvat paaosin

syksylla 2018 .•

Lisatietoa: 
wwwtheseus.fi/bitstream/handle/10024/129899/ 
ronkainen_ronja_ vesa/a_marjo.pdf?sequen
ce=l&isAl/owed=y 
www.vammaisurhei/u.fi/ajankohtaista/val/tl 
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