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ILOON YLI ESTEIDEN LIIKUTTAA KOULUJA YMPÄRI SUOMEN
Valtakunnallinen Iloon yli esteiden –hanke innostaa koululaisia ja koko koulun
henkilökuntaa liikkumaan. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin vetämään
hankkeeseen on valittu 29 yhteistyökoulua ja erityinen huomio on kiinnitetty
liikunnan ja leikkien soveltamiseen mahdollisimman esteettömäksi, kaikille
koululaisille soveltuvaksi ja yhdessä toimimiseen osallistavaksi.
Liikuntaa soveltaen kaikille
Iloon yli esteiden on osa Liikkuva koulu –ohjelmaa. Hanke on Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittama ja tukee lähikouluissa opiskelevien erityistä
tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistumista.
- Liikkuva koulu –ohjelmassa liikunnan soveltamisen osuus on toistaiseksi jäänyt
vähäiselle huomiolle. Näimme Valterissa tarpeen yhteistyölle, jotta
yhdenvertainen osallistuminen koulun liikunnallisiin aktiviteetteihin ja
toiminnalliseen opetukseen toteutuu, toteaa hankkeessa Valterissa
työskentelevä fysioterapeutti Henni Huttunen.
Lasten toiveiden mukainen tapahtumapäivä
Alkusyksystä mukaan valittujen yhteistyökoulujen työntekijät osallistuivat
koulutuspäiville ja nyt kouluilla järjestetään sen pohjalta Iloon yli esteiden –
tapahtumapäivä. Tapahtuman toimintaideat ovat tulleet oppilailta.
- Päivät ovat kukin hyvin erilaisia ja päävastuu suunnittelusta ja toteutuksesta on
jokaisella koululla itsellään. Näin tuetaan osallistumisen mahdollisuuksien
juurtumista koulun arkeen, toteaa Henni Huttunen.
Media on lämpimästi tervetullut Iloon yli esteiden -tapahtumaan ma 5.11.
klo 8.30-14.00 Pukinmäenkaaren peruskoululle, Kenttäkuja 12, Helsinki.
Tapahtumassa on mahdollista kuvata ja haastatella lapsia, joilla on siihen
lupa. Ilmoitathan tulostasi Henni Huttuselle puh. 0295 335 353 tai
henni.huttunen@valteri.fi.
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Iloon yli esteiden -hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhteistyö-kumppanina
toimii Jyväskylän yliopiston lisäksi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry.
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee tuen tarpeessa olevien oppilaiden
koulunkäyntiä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista.
Toimintamme perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja innovatiivisiin
toimintatapoihin. Toimimme Opetushallituksen alaisuudessa.
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