
Vauhtia erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän 
läheistensä vapaa-aikaan ja harrastamiseen



• TATU ry on tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja 

sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän läheistensä tukiyhdistys. Toimisto 

sijaitsee Kuopiossa, mutta toiminta ulottuu koko Suomen alueelle.

• TATUn missio on, että erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat elää 

omannäköistä, rikasta elämää. TATU tarjoaa vertaistukitoimintaa, 

kuntoutuskurssitoimintaa, neuropsykiatrista valmennusta ja eläinavusteisia 

ryhmiä sekä tekee kehittämishankkeita, kuten VAUHTI! -hanke.

• TATU on mukana monessa yhteistyössä ja esimerkiksi vuonna 2021 

toteutamme taas lasten ja nuorten unelmia. 

Katso lisää:

www.tatury.fi

www.palvelupolkumalli.fi

www.tartutulevaisuuteen.fi

TATU ry Facebook

TATU ry YouTube

TATU ry

http://www.tatury.fi/
http://www.palvelupolkumalli.fi/
http://www.tartutulevaisuuteen.fi/
https://www.facebook.com/TATU-ry-196622177065830/
https://www.youtube.com/channel/UCQD49U1wvfmobgDRJrW2XwA


• Vauhti! on harrastustoimintaa tukea tarvitseville lapsille, alle 16-vuotiaille 

nuorille ja heidän läheisilleen yli diagnoosirajojen. Järjestämme erilaisia 

lasten ja nuorten harrastusryhmiä sekä Perheily -tapahtumia yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa. 

• Vauhti-hanke ottaa huomioon lasten erityisen tuen tarpeen, mutta toiminta 

järjestetään inklusiivisesti siellä missä lasten harrastustoimintaa järjestetään: 

liikuntapaikat, puistot, kulttuuripalvelut, yksityiset palvelun tuottajat…

VAUHTI! –hanke (2020-2022)



”Erityistä tukea 
tarvitsevan 

lapsen/nuoren 
kasvaminen niin, että 

hänellä on samat 
mahdollisuudet kuin 

muillakin saman ikäisillä 
lapsilla/nuorilla”

”Lasten ja nuorten 
yhdenvertaisuus sekä 

mahdollisuus elää 
omannäköistä hyvää 

elämää.”



Ryhmissä on useita ohjaajia, 
jotta harrastaminen on 

mahdollista jokaiselle. Toiset 
lapsista tarvitsevat enemmän 
tukea esim. kommunikointiin, 
liikkumiseen ja ohjaukseen.

Ryhmissä tehdään mukavia ja 
monipuolisia vapaa-ajan toimintoja
yhdessä. Yhdessä tekeminen voi olla 

vaikkapa retkeilyä, musiikkia, liikuntaa, 
askartelua, pelejä, lajikokeiluja, 

rupattelua… 

Osallisuus on tärkeä osa 
toimintaa. Ryhmäläiset 
osallistuvat toiminnan 

suunnitteluun, toteutukseen ja 
arviointiin. 

Lue lisää osallisuutta 
tukevasta harrastustoiminnan 
ohjaamisesta
Erityisesti sinulle –oppaasta!

https://tatury.fi/vauhti-ajankohtaista/erityisesti-sinulle-opas-harrastustoimintaan/


Ryhmät ja Perheilyt syksy 2021 alkaen

Iisalmi: 
• VAUHTI!-ryhmä torstaisin klo 17:00-18:00 Edvin Laineen koululla
• Perheilyt kerran kuukaudessa (arki-iltana tai lauantaina)

Kuopio: 
• VAUHTI!-ryhmä 7-15-vuotiaille torstaisin klo 17:30-18:30 KulttuuriAreena 44:lla
• VauhtiSankarit-ryhmä keskiviikkoisin klo 13:30-14:30 Martti Ahtisaaren koululla 
• Vauhti-Touhukkaat-ryhmä 4-6-vuotiaille tiistai-iltaisin klo 17:00-17:45 Perheentalolla
• Outside-ryhmä 12-16-vuotiaille tiistaisin klo 15:30-16:30 Lippumäen lähiliikunta-alueella
• Perheilyt kerran kuukaudessa (arki-iltana tai lauantaina)

Siilinjärvi:
• VAUHTI!-ryhmä 10-15-vuotiaille keskiviikkoisin klo 17:30-19:00 Semppiksellä
• Perheilyt kerran kuukaudessa (vaihtuvana arki-iltana tai lauantaina)

Varkaus:
• VAUHTI!-ryhmä 7-10-vuotiaille torstaisin klo 17:00-18:00 Perheentalolla
• VAUHTI!-ryhmä 10-15-vuotiaille torstaisin klo 18:00-19:00 Perheentalolla
• Perheilyt kerran kuukaudessa (vaihtuvana arki-iltana tai lauantaina)

Katso lisää ryhmien toiminnasta: www.tatury.fi/vauhti-hanke/toiminta

http://www.tatury.fi/vauhti-hanke/toiminta


Etsimme taas opiskelijoita VAUHTI! –toimintoihin syksylle 2021 ja keväälle 2022!

Ryhmissä pääset vahvistamaan omaa ohjaajakokemustasi, kehittämään vuorovaikutustaitojasi sekä 
suunnittelemaan ryhmän toimintaa yhdessä osallistujien kanssa. Saat myös tietoa erityistä tukea 

tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.



Voit toteuttaa opintojasi joustavasti VAUHTI!-toiminnoissa!

Voit tehdä esimerkiksi harjoittelujaksosi meillä joustavasti pidemmällä aikajaksolla. 
Harjoittelukokonaisuus voidaan räätälöidä tavoitteidesi ja toiveidesi mukaan. 

Myös harjoitteluiden osakokonaisuuksia on mahdollista toteuttaa hankkeessamme. 
Ota meihin yhteyttä, niin mietitään yhdessä sinulle paras vaihtoehto!



Lisäideoita opintoihin

• Projektiopinnot. Projektissa pääset tutustumaan järjestömaailmaan ja 

hanketyöhön. Ideoidaan lisää yhdessä!

• Materiaalien teko ryhmiin, tapahtumiin ja hankkeelle

• Voit suorittaa jonkin opintokokonaisuuden osaa hankkeessamme

• Tapahtumien toteuttaminen – tapahtumia on pitkin vuotta!



Esimerkkejä TATUn toimintaa koskevista aiheista:

1. Lapsen osallisuus harrastusryhmätoiminnassa / Vauhti! –hanke

2. Moniammatillinen Vauhti!-ryhmä / Vauhti! –hanke 

3. Nepsy -valmennuksen merkitys nuoren tukena / perheen jaksamisen tukena

4. Vertaistoiminnan merkitys lapselle / nuorelle / läheiselle

5. Kurssitoiminnan prosessin arviointi / osallistujan kokeman hyödyn arviointi

6. Palvelumuotoilun näkökulmat järjestön toiminnassa tai palveluissa

7. Hoitohenkilökunnan kokemuksia järjestöjen tarjoamista palveluista osana nuoren potilaan tukemista

8. Vertaistuen järjestäminen etäyhteyksillä

Aihealueet ovat ehdotuksia ja kuulemme mielellämme myös opiskelijoiden omia aihe-ehdotuksia!

TATU ry on tapaturmaisesti tai 

potilasvahingon kautta 

vammautuneiden lasten tai 

nuorten sekä heidän 

läheistensä valtakunnallinen 

tukiyhdistys. Toiminnan 

tarkoitus on edistää lasten ja 

nuorten sekä heidän 

perheidensä asemaa ja 

osallisuutta muuttuneessa 

elämäntilanteessa.

Lue lisää: www.tatury.fi

Opinnäytetöiden aiheita opiskelijoille

Toiminnanjohtaja Kirsi Rönkä: kirsi.ronka@tatury.fi / p. 044 274 7618

Järjestösuunnittelija Marjo Juuti-Tavi: marjo.juuti-tavi@tatury.fi / p. 044 711 7107

Vauhti! –hankkeen koordinaattori Julia Lyytinen: julia.lyytinen@tatury.fi / p. 044 901 2558

http://www.tatury.fi/


Vauhdin nettisivut

Vauhdin Facebook-sivut

Ota meihin yhteyttä, niin 
keskustellaan lisää!

P e t r i  P a r t a n e n

0 4 4  9 0 1 2  5 5 7

j u l i a . l y y t i n e n @ t a t u r y. f i

J u l i a  Ly y t i n e n

0 4 4  9 0 1 2  5 5 8

p e t r i . p a r t a n e n @ t a t u r y. f i

https://www.tatury.fi/vauhti-hanke/
https://www.facebook.com/Vauhti-hanke-101319724847845/

