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Meitä on moneksi

Liikuttava juttu

https://youtu.be/u_6jmSiAAPI

https://youtu.be/u_6jmSiAAPI
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= Henkilökohtainen vammaisliikunnan konsultti, joka saattaa tukea tarvitsevan
lapsen tai nuoren harrastuksen pariin.

VALTTI
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Valtti ohjelma

TOIMINTAVUOSI 2016 2017 2018

Ohjelmaan hakeneet 367 350 306
Kokeilut käynnistyivät 237 268 215

•Löytyneistä harrastuksista 
useimmin mainittuja ovat kaikkina 
hankevuosina olleet: salibandy, 
uinti, ratsastus, jalkapallo ja 
kuntosali.

•Muita lajeja joita on eniten 
kokeiltu ja osalle löytynyt myös 
harrastus: koripallo, 
kamppailulajit, tanssi, voimistelu, 
keilaus, kiipeily, yleisurheilu, 
sulkapallo
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Mitä tarkoitetaan inkluusiolla?

 Inklusiivisessa toiminnassa kaikki  liikkujat ovat 
yhdenvertaisia ja yhtä arvokkaita omassa 
lähiseurassa

 Huomio suunnataan liikkumisen olosuhteisiin ja 
toimintatapoihin: mahdollistavatko vai estävätkö

 Toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otetaan se, 
että jokainen pääsee tekemään ja onnistuu

 Näe liikkumisen mahdollisuudet! On tärkeämpää 
nähdä se mikä toimii kuin se mikä ei toimi 

liikkujien yksilölliset edellytykset
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• Liikuntapalveluiden tarjoajille (seuroille) tarjolla koulutusta, konsultaatiota, 
markkinointi apua. 

• Sparraus apua Lajiliitoille koulutuksista, soveltamisesta (helpota, vaikeuta, sovella)
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