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Mikä muuttuu, mikä ei?
VAU:n nykyisten jäsenyhdistysten ja 
-seurojen ei tarvitse tehdä jäsenyy-
tensä takia mitään, vaan jokainen
niistä pysyy edelleen uuden järjestön
jäsenenä. Jatkossakin järjestämme
vertaisohjaajakoulutuksia ja tarjoam-
me mahdollisuuden sekä Starttisti-
pendeihin että Ahos-apurahaan. Viime
vuoden aikana olemme panostaneet
luontoliikuntaan ja tämä tulee näky-
mään myös uuden järjestön toimin-
nassa. Jäsenistön suuntaan suurin
muutos tulee olemaan nimi ja logo.
   Tammikuun 1. päivästä lähtien 
VAU:n nimenä tulee olemaan Suo-
men Paralympiakomitea ja samalla 
nykyisen Paralympiakomitean toiminta 
lakkautetaan. Uusina työntekijöinä 
mukaan tulee Paralympiakomitean 
puolelta Leena Kummu, Timo Mäky-
nen, Katja Saarinen, Reeta Lindeman 
ja Thomas Jalas. Muutosta tulee myös 
toimintaan, sillä jatkossa toiminta kat-
taa koko liikkujan ja urheilijan polun.

Jäsenyhdistysten tiedot 
ajan tasalle tammikuus-
sa
Monella yhdistyksellä on ollut syys-
kokous ja henkilöt ovat saattaneet 
vaihtua hallituksessa tai toimistolla. 
Lähetämme teille tammikuun alussa 
sähköisen lomakkeen, jonka voi sitten 
suoraan lähettää toimistolle. Seurat-
kaa siis postianne!
  Onko yhdistyksenne liikuntatietoja 
Löydä oma seura -palvelussa?
Jos yhdistyksenne on laittanut liikun-
taryhmiä Löydä oma seura -sivuille, 
niin tarkastaisitteko, että tietonne ovat 
siellä oikein. Löydä oma seura löytyy 
täältä https://www.vammaisurheilu.fi/
palvelut/loyda-oma-seura.

Hyvä tuleva Paralympia-
komitean jäsen
Lauantaina 23.11. Van-
taalla ylimääräisessä liit-
tovaltuuston kokouksessa 
hyväksyttiin lopullisesti 
yhdistymissopimus VAU:n 
ja Paralympiakomitean 
välillä. 1.1.2020 alkaen 
olemme Suomen Para-
lympiakomitea. VAU:n 
nykyisten jäsenyhdistys-
ten ja -seurojen ei tarvitse 
tehdä jäsenyytensä takia 
mitään, vaan jokainen 
niistä pysyy edelleen 
uuden järjestön jäsenenä. 
Paran jäsenenä olevat 
liitot liittyvät uuden Paran 
jäseniksi, joten jatkossa 
yhteinen paraperheemme 
on entistä suurempi.

Muutosta ei tule jäsenmaksuihin, vertaisohjaajakoulutuksiin, Startti- ja 
Ahos-tukiin eikä moneen muuhunkaan VAU:n nykyiseen toimintaan. 
Niiden lisäksi tulee mukaan esimerkiksi Para School Day -koulukiertue, 
urheilijavaliokunta sekä Paran nuorten ryhmä. Muutoksia sen sijaan 
tulee nimeen, logoon, lehteen ja esimerkiksi mahdollisuuteen vaikuttaa 
enemmän kansallisella tasolla päätöksentekijöihin. Paralympiakomite-
asta siirtyy VAU:hun 5 työntekijää. Kimmo Mustonen ja Mika Vakkuri 
sen sijaan siirtyvät Parasta Olympiakomitean huippu-urheilun yksik-
köön vastaamaan vammaishuippu-urheilusta ja nykyinen pääsihteeri 
Tero Kuorikoski aloittaa Pajulahdessa valmennuskeskuksen johtajana.

Uudet henkilöt esitellään alkuvuoden jäsenkirjeessä ja nettisivuilla. 
Uuden Paran logo julkaistaan joulukuun aikana ja joulukuussa saamme 
myös viimeisen Vammaisurheilu ja -liikunta -lehden. Jatkossa jäsen-
postit ja uutiskirjeet palvelevat ajankohtaisissa asioissa www-sivujen li-
säksi. Toimiston osoite pysyy samana, mutta vuoden alusta nettisivujen 
osoitteeksi tulee www.paralympia.fi ja sähköpostien muodoksi etunimi.
sukunimi@paralympia.fi. 

Kiitokset kaikille jäsenyhdistyksille kuluneesta vuodesta!

Liikunnallista joulun aikaa toivottaa Riikka ja koko toimiston väki 

www.paralympia.fi
https://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura
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Liikuntamaa ja Apuväline 2019 -mes-
sut

Kiitos kaikille jäsenille, jotka vierailitte Liikuntamaassa Tam-
pereella marraskuun alussa! Messut olivat menestyksekkäät 
ja vierailijoita oli 12 000. Liikuntamaassa pääsi tutustumaan 
ja kokeilemaan yli 30 toimintapisteellä soveltavan liikunnan ja 
vammaisurheilun välineitä ja lajeja. Seuraavan kerran tapaam-
me 28.–30.10.2021 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa!

Liikuntavastaavakoulutukset 2020

Liikuntavastaavakoulutus järjestetään vuonna 2020 kahdessa 
kaupungissa – Turussa 14.3. ja Kuopiossa 21.3. Koulutuksessa 
on tarjolla tietoa ajankohtaisista aiheista. Päällimmäisenä VAU:n 
ja Paralympiakomitean yhdistyminen ja sen tuomat tuulet.
  Koulutukset ovat kaikille VAU:n jäsenyhdistysten jäsenille 
maksuttomia (max. 2 osallistujaa per yhdistys/seura). Koulutus-
päivään sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas. VAU ei 
korvaa koulutuksesta aiheutuvia matka-/majoituskuluja. Mikäli 
ette ole ilmoittaneet yhdistyksenne liikuntavastaavan tietoja tai 
yhdistyksellänne ei ole nimettyä liikuntavastaavaa, voitte silti 
ilmoittaa koulutukseen maksimissaan kaksi henkilöä. Tarkempi 
ohjelma ilmestyy nettisivuille tammikuun aikana. Tervetuloa!
  Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.2.2020 mennessä Tiina Siivo-
nen, puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi. (1.1.2020 alkaen tiina.siivo-
nen@paralympia.fi)

Äänestä Esteettä luontoon -projekti 
Partioaitan Ympäristöbonuskohteek-
si

Ulkoilu- ja retkeilyvälineyritys Partioaitta jakaa vuosittain kym-
meniä tuhansia euroja tukea Ympäristöbonuskohteille. Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n Esteettä luontoon -projekti 
on ehdolla vuoden 2020 Ympäristöbonuksen saajaksi. Esteettä 
luontoon -projektissa edistetään erityisesti vammaisten ja eri-
tyistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen 
mahdollisuuksia.
  Ympäristöbonuksen saaja ratkeaa äänestyksen tuloksen 
perusteella. Äänestämään pääsee 1.11.–26.12. Partioaitan si-
vuilla. Äänioikeuden saadaksesi sinun on kuuluttava Partioaitan 
365-klubiin. Liittyminen ja jäsenyys ovat maksuttomia, eikä jäse-
nyydestä koidu mitään velvoitteita. Jäsenetuna on mm. mahdol-
lisuus lainata Partioaitan retkeilytuotteita. Klubin jäseneksi voi 
liittyä täällä: https://www.partioaitta.fi/register/?myAccount=1
  Kun olet 365-klubin jäsen, kirjaudu sisään ja äänestä täältä: 
https://partioaitta.fi/login/

Kuntokuu oli syyskuussa ja tulee 
taas helmikuussa

Kuntokuu-harrasteliikuntakampanja liikutti jälleen paljon jäsen-
yhdistysten ja -seurojen väkeä. Hienoa! Kuntokuuhun jokainen 
voi osallistua liikunnan tasosta riippumatta. Kampanjakuukau-
det ovat helmi- ja syyskuu. Kuukauden ajan osallistujat täyttä-
vät kuntokorttia ja osallistuvat samalla arvontaan, josta voi voit-
taa tuotepalkintoja. Vuoden 2019 syyskuun voittajat julkaistiin 
www.kuntokuu.fi sivustolla.
  Seuraavan kerran kuntokuu on helmikuussa 2020. VAU:n ja 
Paralympiakomitean yhdistymisen myötä kuntokortteihin tuli 
pieniä muutoksia, joten voit tilata kortteja tammikuussa toimis-
tolta. Pysytään liikkeessä!

Seuratoiminnan kehittämistuki 
(Seuratuki)

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten 
liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen orga-
nisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea 
liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet 
yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraise-
na erityisavustuksena.  Hakuaika on 12.11.–17.12.2019 klo 
16.15. Päätökset avustuksista pyritään tekemään 30.4.2020 
mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Lue 
lisää: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/
seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

Lumitapahtumat Talmassa, Vuoka-
tissa ja Ylläksellä

Lumitapahtumat ovat matalan kynnyksen soveltavan alppihiih-
don ja lumilautailun kokeilutapahtumia, joihin voivat osallistua 
niin lapset perheineen kuin aikuislaskijatkin. Lumitapahtumissa 
vammaisilla ja erityistä tukea tarvitsevilla on mahdollisuus osal-
listua kelkka- tai pystylaskettelun tai lumilautailun opetukseen 
yhdessä oman avustajan kanssa.
  Lumitapahtumat järjestetään yhteistyössä Suomen Para-
lympiakomitean, Malikkeen, SOLIA:n, Sokeain lasten tuki 
ry:n, Suomen Hiihdonopettajat ry:n, laskettelukeskusten sekä 
paikallisten toimijoiden kesken.
LUMITAPAHTUMAT 2020
• Lauantai 25.1. Talma, Sipoo
• Sunnuntai 2.2. Vuokatinrinteet, Vuokatti
• Lauantai 7.3. Sport Resort Ylläs, Kolari
Lisätiedot: Jarno Saapunki, puh. 040 737 5882, jarno.saa-

punki@vammaisurheilu.fi (1.1.2020 alkaen jarno.saapunki@
paralympia.fi)

https://www.partioaitta.fi/register/?myAccount=1
https://partioaitta.fi/login/
www.kuntokuu.fi
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

