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Tervetuloa Liikunta-
maahan ja Apuväline-
messuille!
VAU isännöi jo perinteeksi muodostu-
nutta Liikuntamaa-messutapahtumaa 
7.–9.11. Tampereen Messu- ja Ur-
heilukeskuksessa Apuväline 2019 
-messujen yhteydessä. Tarjolla on 
Messukeskuksen E-hallin täydeltä 
vammaisurheilun ja -liikunnan kokei-
lumahdollisuuksia ja tietoutta. Kolmen 
messupäivän aikana voi tutustua 
lajeihin, välineisiin ja harrastusmah-
dollisuuksiin yli 30 toimintapisteellä. 
Tämän vuoden Liikuntamaan isot 
teemat ovat luontoliikunta ja e-urheilu.
  Tampereen asemalta on maksuton 
kuljetus messukeskukselle. Aikataulut 
ja muut hyödylliset infot löydät 
www.apuvaline.info -sivustolta.

Perhepäivä

VAU ja Suomen Paralympiakomi-
tea tarjoavat liikunnallista ohjelmaa 
koko perheelle lauantaina 9.11. klo 
10.00–16.00 Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa järjestettävässä 
Sporttiklubi-Perhepäivässä. Perhepäi-
vä järjestetään Liikuntamaa-messuta-
pahtumassa Apuväline 2019 -messu-
jen yhteydessä.
  Perhepäivän ohjelmassa on tietois-
kuja, kokeiluja ja urheilijoiden fanita-
paamisia. Tule hakemaan vinkkejä 
urheilijan ja liikkujan polulle! Sähkö-
pyörätuolisalibandyn näytösottelu, 
pyörätuolitanssin kokeilumahdollisuus, 
Sherborne-perheliikuntaa, Special 
Olympics -urheilua ja paljon muuta.
  Opastusta ja neuvontaa saavutetta-
vasta retkeilystä, erilaisista liikunnan 
apuvälineistä, lajeista ja niiden sovel-
tamisesta sekä harrastuspaikoista.
  Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
www.liikuntamaa.fi

Uutta ja vanhaa
Ensi kuussa 23.11. pidet-
tävän Urheilun Superlau-
antain yhteydessä pääte-
tään lopullisesti Suomen 
Paralympiakomitean ja 
VAU:n yhdistymisestä. 
Uudet säännöt on hyväk-
sytty jo aiemmin, halli-
tukset ovat kokoontuneet 
yhdessä ja vuoden 2020 
toimintasuunnitelmaa on 
valmisteltu yhdessä. 

Tällä hetkellä VAU:n 
jäseniä ovat paikallisella 
tasolla toimiva yhdistyk-
set, jotka liikuttavat omia 
jäseniään sekä urheilu-
seurat, joissa on mukana 

vammaisurheilijoita. Yhteensä meitä on 260. Paralympiakomiteassa 
jäseninä ovat lajiliitot, joita on 20. Jatkossa uuden yhteisen järjestömme 
jäseniä ovat yhdistysten ja seurojen lisäksi lajiliitot. 

Mikä muuttuu, mikä ei? VAU:n nykyisten jäsenyhdistysten ja -seurojen 
ei tarvitse tehdä jäsenyytensä takia mitään, vaan jokainen niistä pysyy 
edelleen uuden järjestön jäsenenä. Jatkossakin järjestämme vertaisoh-
jaajakoulutuksia ja tarjoamme mahdollisuuden sekä Startti- että Ahos-
tukiin. Viime vuoden aikana olemme panostaneet luontoliikuntaan ja 
tämä tulee näkymään myös uuden järjestön toiminnassa. Jäsenistön 
suuntaan suurin muutos tulee olemaan nimi ja logo. Tammikuun 1. päi-
västä lähtien VAU:n nimenä tulee olemaan Suomen Paralympiakomi-
tea ry ja samalla nykyisen Paralympiakomitean toiminta lakkautetaan. 
Myös logo tulee muuttumaan. Muutosta tulee myös toimintaan, sillä 
jatkossa toiminta kattaa koko liikkujan ja urheilijan polun. Itse odotan 
eniten mahdollisuutta vaikuttaa päättäjiin, yhä tiiviimmän yhteistyön 
tekemistä niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla sekä koko 
toiminnan laajentumista entisestään. 

Uusi Paralympiakomitea on mukana Apuvälinemessujen yhteydessä 
järjestettävässä Liikuntamaassa – tule mukaan juttelemaan uuden 
järjestön toiminnasta! 

Syksyisin liikuntaterveisin, 
Riikka ja koko uuden Paralympiakomitean väki  

www.apuvaline.info
www.liikuntamaa.fi
www.apuvaline.info
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Taloudellista tukea liikuntaan ja 
oppimiseen

Startti-stipendi 

Startti-stipendiä voivat hakea omassa urheilulajissaan 
tai liikuntaharrastuksessaan alkutaipaleella olevat, 
mutta harrastuksessaan tavoitteelliset vammaiset 
liikunnan harrastajat ja urheilijat iästä riippumatta. Ha-
kijoina voivat olla myös sellaiset seurat ja yhdistykset, 
joissa järjestetään vammaisurheilu- tai -liikuntatoimin-
taa tai joissa suunnitellaan tällaisen toiminnan aloit-
tamista. Etusijalla stipendin saajina ovat harrastajat, 
yhdistykset ja seurat, joilta puuttuvat riittävät resurssit 
harrastuskuluihin. 
  Myönnettävien stipendien suuruus on max. 500 
euroa/yksilöhakija ja max. 1000 euroa/yhteisöhakija. 
Stipendit rahoittaa Tukilinja-säätiö.
  Haku lokakuun loppuun mennessä: www.vammais-
urheilu.fi/palvelut/jasenpalvelut/apurahat-ja-tuet

Alueellinen tuki

VAU tukee jäsenyhdistysten ja -seurojensa yhdessä 
järjestämiä paikallisia liikuntatapahtumia. Tukea voi 
hakea tapahtumaan, jonka järjestämisestä vastaa 
vähintään kaksi VAU:n erilaista taustatahoa edusta-
vaa jäsenyhdistystä. Tukea myönnetään enintään 250 
euroa/tapahtuma. 
  Haku on auki ympäri vuoden. Hakulomake: https://
www.webropolsurveys.com/S/6200B03BDFEF2164.
par

Ahos-apuraha

Osaamisen kehittämiseen jaettavia apurahoja myön-
netään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. 
Syksyn haku päättyy lokakuun loppuun mennessä. 
Ahos-apurahaa voivat hakea esimerkiksi valmenta-
jat, ohjaajat, yhdistys- ja seuratoimijat tai kouluttajat, 
jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan vammais-
urheilun ja -liikunnan teemoissa. Ahos-apuraha ei ole 
tarkoitettu urheilijoiden omaan valmentautumiseen tai 
omaan liikunnan harrastamiseen. Hakijan omavastuu 
on 20 prosenttia haetusta summasta. Ahos-apurahaa 
haetaan sähköisellä hakulomakkeella.
  Lisätiedot ja hakulomake:  https://www.vammaisur-
heilu.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha

Iloliikuttaja-vertaisohjaajakoulutuk-
sen haku on auki

Iloliikuttajat ovat liikunnan vertaisohjaajia, jotka toimivat 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n jäsenyhdis-
tyksissä terveysliikunnan sanansaattajina ja esimerkiksi 
liikuntavastaavan työpareina. Iloliikuttaja-koulutus antaa 
eväät ohjata taukojumppia ja pelituokioita, joilla voi piris-
tää yhdistyksen kokouksia ja tapahtumia. Iloliikuttaja voi 
myös toimia matalan kynnyksen liikuntaryhmän käynnis-
täjänä ja ohjaajana.
  Kaksiosainen Iloliikuttaja-koulutus käynnistyy tammi-
kuussa, ja se järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa 
Lahden Nastolassa. Iloliikuttaja-koulutuksen starttikurssi 
järjestetään 31.1.–2.2.2020. Koulutuksen päätöskurssi 
järjestetään 4.–6.9.2020.
  Koulutuksen hinta on VAU:n jäsenyhdistysten jäseniltä 
50 € per viikonloppu ja muille koulutus maksaa 350 € 
per viikonloppu.
  Haku Iloliikuttaja-vuosikurssille tapahtuu 13.12.2019 
mennessä joko sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 
tai tulostettavalla lomakkeella, jotka löytyvät osoitteesta: 
https://www.vammaisurheilu.fi/tapahtuma/7453-iloliikut-
taja-vertaisohjaajakoulutus. 
  Lisätiedot: Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869, tiina.
siivonen@vammaisurheilu.fi

SOLIA:n välineiden kuljetusmaksut 
nousevat

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA vuok-
raa erilaisia liikunnan apuvälineitä. Vuokraaja maksaa 
välinevuokran sekä Matkahuollon kautta kuljetettavien 
välineiden rahdin. Nyt Matkahuolto uudistaa hintakäy-
täntöjä, jotka astuvat voimaan 1.10.2019. Uudistuksen 
myötä rahtihinnoittelu tulee perustumaan painon sijaan 
tilavuuteen. Tämä tarkoittaa, että kuljetusten hinnat 
SOLIA:n välineiden osalta moninkertaistuvat.
  SOLIA vuokraa liikunnan apuvälineitä viidestä toimin-
tayksiköstä käsin. Toimintayksiköt sijaitsevat Helsingis-
sä, Maskussa, Kuopiossa, Seinäjoella ja Rovaniemellä. 
Vuonna 2018 SOLIA:n välineillä oli 6450 välinevuok-
rausvuorokautta.
  Suosittelemme, jos mahdollista, jatkossa noutamaan 
välineen vuokraamosta. Etsimme parhaillaan ratkaisua 
kuljetuksiin liittyviin haasteisiin.

www.vammaisurheilu.fi/palvelut/jasenpalvelut/apurahat-ja-tuet
https://www.webropolsurveys.com/S/6200B03BDFEF2164.par
https://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha
https://www.vammaisurheilu.fi/tapahtuma/7453-iloliikuttaja-vertaisohjaajakoulutus
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Seuratuki-infot

Seuratoiminnan kehittämistuki (Seuratuki) on tar-
koitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehit-
tämiseen. VAU:n jäsenyhdistykset ovat Seuratuen 
näkökulmasta urheilu- ja liikuntaseuroja. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämä Seuratuki on tarkoitettu 
avustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten 
ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, 
kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan 
monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoi-
minnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla 
voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisölli-
syyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.
  Seuran kehittämishankkeessa ja siihen liittyvässä 
Seuratuen hakemisessa auttavat liikunnan aluejärjes-
töjen ja lajiliittojen seurakehittäjät.

Seuratuki-infot loka-marraskuussa
22.10.  Jyväskylä  Keski-Suomen Liikunta 
22.10.  Leppävirta Pohjois-Savon Liikunta
24.10.  Kuopio   Pohjois-Savon Liikunta
28.10. Kemijärvi Lapin Liikunta  
28.10. Siilinjärvi Pohjois-Savon Liikunta 
29.10. Hyrynsalmi Kainuun Liikunta  
29.10. Tampere Hämeen Liikunta ja Urheilu 
30.10. Hämeenlinna Hämeen Liikunta ja Urheilu 
30.10. Kittilä  Lapin Liikunta  
30.10. Sotkamo Kainuun Liikunta  
31.10. Helsinki E-Suomen Liikunta ja Urheilu
31.10. Simo  Lapin Liikunta  
4.11. Kouvola Kymenlaakson Liikunta  
5.11. Kajaani Kainuun Liikunta  
5.11. Seinäjoki Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu
6.11. Lahti  P-Hämeen Liikunta ja Urheilu
6.11. Lappeenranta Etelä-Karjalan Liikunta 
11.11. Mikkeli  Etelä-Savon Liikunta 
11.11. Rauma  L-Suomen Liikunta ja Urheilu
12.11. Vaasa  Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu
14.11. Kannus Keski-Pohjanmaan Liikunta  
14.11. Oulu  Pohjois-Pohjanmaan Liikunta 
14.11. Savonlinna Etelä-Savon Liikunta 
18.11. Pori  L-Suomen Liikunta ja Urheilu
19.11. Raahe  P-Pohjanmaan Liikunta ja Urh.
25.11. Turku  L-Suomen Liikunta ja Urheilu
26.11. Turku  L-Suomen Liikunta ja Urheilu

Lisätiedot ja ilmoittautumiset alueittain https://www.
liikunnanaluejarjestot.fi/alueiden-koulutus-ja-tapahtu-
maka/

Soveltavan liikunnan verkkokoulutus 
– kokeile ja opi!

Osana VAU:n koulutustarjontaa on nyt myös maksuton 
verkossa tapahtuva koulutus. Verkkokoulutus mahdollis-
taa sen, että kaikki kiinnostuneet pääsevät kehittämään 
osaamistaan soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun 
teemoissa ajasta ja paikasta riippumatta. Kun kynnys 
hankkia lisäoppia madaltuu, lisääntyvät toivottavasti myös 
vammaisten henkilöiden mukaan pääsyn mahdollisuudet 
liikuntaan ja urheiluun.
  Verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, taus-
tasta riippumatta. Siitä hyötyvät mm. seuroissa ja kerhois-
sa liikuntaa ohjaavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset, Valtit, 
vertaisohjaajat, opettajat, opiskelijat ja varhaiskasvatuksen 
henkilöstö. Oppilaitokset ja lajiliitot voivat hyödyntää verk-
kokoulutusta oman koulutustarjontansa monipuolistami-
sessa ja täydentämisessä.
  Verkkokoulutukseen kirjaudutaan opiskelijaksi, jonka 
jälkeen kurssia voi suorittaa omaan tahtiin. Verkkokoulutus 
koostuu kuudesta teemaosiosta, joista voi halutessaan 
suorittaa vain osan tai koko kurssin. Jokaiseen osioon si-
sältyy tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksyttävästi. Koko 
kurssin hyväksyttävästi suorittaneet saavat todistuksen. 
Kurssin voi suorittaa perustasolla (taso 1) tai syventävällä 
tasolla – riippuen opiskelijan taustasta tai tarpeista. Verk-
kokoulutus on maksuton ja helppo käyttää.
Lisätiedot: https://www.vammaisurheilu.fi/verkkokoulutus

Hyvät muuvit -hanke lisää liikettä 
asumispalveluihin

Katariina Jauhiainen aloitti elokuussa Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU:n hallinnoiman Hyvät muuvit 
-hankkeen koordinaattorina. Kolmivuotisessa hankkeessa 
(2019–2022) parannetaan palveluasumisen piirissä olevi-
en mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten henki-
löiden vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia sekä kehitetään 
heidän tarpeisiinsa sopivia lähiliikunnan konsepteja.
  Hankkeen pääyhteistyökumppani on Aspa-säätiö ja 
muina kumppaneina Mielenterveyden Keskusliitto sekä 
paikalliset asumis- ja toimintayksiköt Varsinais-Suomen, 
Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla.
  Tavoitteena on saada hankkeessa mukana oleviin asu-
mis- ja toimintayksiköihin säännöllistä liikuntatoimintaa, 
jonka sisällön kehittämisessä yksikön asukkaat ovat saa-
neet olla mukana.
Lisätiedot: Projektikoordinaattori Katariina Jauhiainen, ka-
tariina.jauhiainen@vammaisurheilu.fi, puh. 050 471 5862

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/alueiden-koulutus-ja-tapahtumaka/
https://www.vammaisurheilu.fi/verkkokoulutus

