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Vad förändras, vad 
förändras inte?
VAU:s nuvarande medlemsföreningar 
och medlemsklubbar behöver inte 
göra något med tanke på sitt med-
lemskap, alla förblir medlemmar i den 
nya organisationen. Vi kommer också 
i fortsättningen att ordna utbildningar 
för kamratstödsinstruktörer och erbju-
da möjligheter till både Startti stipen-
dier och Ahos understöd. I fjol satsade 
vi på naturmotion och naturmotion 
kommer också att synas i den nya 
organisationens verksamhet. 
  Ur medlemskårens perspektiv kom-
mer den största förändringen att vara 
namnet och logotypen. Från och med 
den 1 januari kommer VAU:s namn att 
vara Finlands Paralympiska Kommitté 
och samtidigt kommer verksamheten i 
den nuvarande Paralympiska Kommit-
tén att upphöra. Nya arbetstagare från 
Paralympiska Kommittén är Leena 
Kummu, Timo Mäkynen, Katja Saa-
rinen, Reeta Lindeman och Thomas 
Jalas. Förändringar kommer att ske 
också i verksamheten. I fortsättningen 
omfattar verksamheten nämligen hela 
motionärens och idrottarens stig.

Uppdatering av med-
lemsföreningarnas upp-
gifter i januari
Många föreningar har haft sitt höst-
möte och personerna i föreningarnas 
styrelser eller byråer kan ha bytts ut. 
I början av januari sänder vi till er en 
elektronisk blankett, som ni kan retur-
nera direkt till vår byrå. Kolla er post!
  Finns er förenings motionsuppgifter i 
tjänsten Löydä oma seura?
Om er förening har fört in sina motion-
sgrupper på Löydä oma seura -sidor-
na, kontrollera att de stämmer. Gå in 
på adressen https://www.vammaisur-
heilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura.

Bästa blivande medlem av 
Paralympiska Kommittén
På förbundsfullmäktiges 
extra möte lördagen den 
23.11 godkändes slutgil-
tigt avtalet om sammans-
lagningen av VAU och 
Paralympiska Kommittén. 
Från och med 1.1.2020 är 
vi Finlands Paralympiska 
Kommitté. VAU:s nuva-
rande medlemsföreningar 
och medlemsklubbar 
behöver inte göra något 
med tanke på sitt med-
lemskap, alla är fortsätt-
ningsvis medlemmar i 
den nya organisationen. 
Förbund som hör till Para 
blir medlemmar i det nya 
Para och i fortsättningen 
blir vår gemensamma 
parafamilj större än tidigare.

Inga förändringar sker i medlemsavgifterna, utbildningarna för kam-
ratstödsinstruktörer, Startti och Ahos -understöd eller i många andra 
av VAU:s nuvarande funktioner. Nytt blir exempelvis Para School Day 
-skolturnén, idrottsutskottet och Paras ungdomsgrupp. Däremot blir
det förändringar när det gäller namnet, logotypen, tidskriften och vi
får exempelvis större möjligheter att påverka beslutsfattare på natio-
nell nivå. Fem arbetstagare från Paralympiska Kommittén övergår till
VAU. Kimmo Mustonen och Mika Vakkuri flyttar för sin del från Para till
Olympiska kommitténs elitidrottsenhet med ansvar för paraelitidrott och
den nuvarande generalsekreteraren Tero Kuorikoski inleder sitt arbete i
Pajulahti som träningscentrets ledare.

De nya personerna presenteras i årets första medlemsbrev och på våra 
webbsidor. Paras nya logotyp publiceras under december månad och 
då utkommer också det sista numret av tidskriften Vammaisurheilu ja 
-liikunta. Förutom www-sidorna förmedlar medlemspost och nyhets-
brev information om aktuella frågor. Byråns adress är densamma, men
från årets början blir adressen till webbsidorna www.paralympia.fi och
formen för e-post fornamn.efternamn@paralympia.fi.

Alla medlemsföreningar tackas för det gångna året!

Motionsrika adventstider önskas av Riikka och hela gänget på 
byrån

www.paralympia.fi
https://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura
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Liikuntamaa och hjälpmedelsmässan 
2019
Tack till alla medlemmar som besökte Liikuntamaa i Tammerfors i 
början av november! Mässan var lyckad och besökarnas antal uppgick 
till 12 000 personer. I Liikuntamaa hade man möjlighet att bekanta sig 
med och pröva på hjälpmedel och grenar för anpassad motion och 
funktionshinderidrott i över 30 montrar. Vi träffas igen nästa gång i 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 28–30.10.2021!

Utbildning för motionsansvariga 
2020
Utbildning för motionsansvariga år 2020 ordnas i två städer – i Åbo 14.3 
och i Kuopio 21.3. I utbildningen erbjuds information om aktuella frågor. 
Informationen gäller främst sammanslagningen av VAU och 
Paralympiska Kommittén och nya vindar som sammanslagningen ger 
upphov till.
  Utbildningarna är gratis för alla medlemmar i VAU:s medlemsföre-
ningar (max. 2 deltagare per förening/klubb). I utbildningsdagen ingår 
morgon- och eftermiddagskaffe samt lunch. VAU ersätter inte eventuel-
la rese- eller inkvarteringskostnader. Om ni inte har meddelat uppgifter-
na om den motionsansvariga i er förening eller om ni inte har utsett en 
motionsansvarig i er förening kan ni ändå anmäla högst två personer 
till utbildningen.
Ett noggrannare program publiceras på vår webbplats i januari. Väl-
komna!
  Närmare information och anmälningar senast 28.2.2020 till Tiina 
Siivonen, tfn 040 833 48 69, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi. (fr.o.m. 
1.1.2020 tiina.siivonen@paralympia.fi).

Ge din röst åt naturprojektet Esteettä 
luontoon och gör det till Partioaittas 
Miljöbonusprojekt
Partioaitta, som är ett företag med utrustning för friluftsliv, delar årligen 
ut tiotusentals euro till Miljöbonusprojekt. Finlands Handikappidrott 
och –motion VAU:s naturprojekt föreslås som mottagare av Miljöbonus 
år 2020. Inom ramen för projektet Esteettä luontoon främjas särskilt 
möjligheterna för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och 
särskilda behov att röra sig i naturen.
  Mottagaren av Miljöbonus avgörs på basis av en omröstning. Ti-
den för omröstningen sker på Partioaittas webbplats under tiden 
1.11–26.12. Rösträtt har den som är medlem i Partioaittas Klubb 
365. Anslutning till klubben och medlemskap i klubben är gratis, 
medlemskap innebär inte heller några förpliktelser. Medlemsförmå-
ner är bl.a. möjligheter att låna Partioaittas produkter för friluftsliv.
Gå in på adressen och bli klubbmedlem: https://www.partioaitta.fi/
register/?myAccount=1
  Då du är medlem i Klubb 365, logga in och ge din röst här: https://
partioaitta.fi/login/

Motionsmånaden var i september 
och den kommer återigen i februari
Fritidsmotionskampanjen Kuntokuu fick återigen många personer i 
medlemsföreningarna och medlemsklubbarna i rörelse. Fint! I kam-
panjen kan alla delta oberoende av nivån på sin kondition. Kam-
panjmånaderna är februari och september. Under en månads tid fyller 
deltagarna i konditionskortet och deltar samtidigt i en utlottning med 
produktpriser. Vinnarna i motionsmånaden september har publicerats 
på webbplatsen www.kuntokuu.fi.
  Nästa gång är det motionsmånad i februari 2020. I och med sam-
manslagningen av VAU och Paralympiska Kommittén kommer det att 
ske små förändringar i konditionskorten, som ni kan beställa i januari. 
Vi håller oss i gång!

Utvecklingsstöd för föreningsverk-
samhet (Föreningsstöd)
Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet (föreningsstöd) är avsett 
för att öka barns och ungas idrottshobbyer samt för att utveckla en 
mångsidig organiserad idrott och motion. Lokala, registrerade före-
ningar som ordnar motion och/eller idrott kan ansöka om understöd. 
Mottagaren beviljas understödet i form av ett specialunderstöd efter 
prövning.
  Ansökningstiden pågår 12.11–17.12.2019 (kl. 16.15). Avsikten är 
att fatta beslut om understöden senast 30.4.2020. De sökande får ett 
skriftligt besked om beslutet.
Närmare information: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_
publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

Snöevenemang i Tallmo, Vuokatti 
och Ylläs
På snöevenemangen med låg tröskel kan man testa anpassad 
alpinåkning och snowboardåkning, som både barnfamiljer och vuxna 
personer kan delta i. På evenemangen har personer med funk-
tionsnedsättning och särskilda behov möjligheter att tillsammans med 
sin assistent delta i undervisning i utförsåkning (kälke eller stående) 
eller snowboard.
  Evenemangen ordnas i samarbete med Finlands Paralympiska 
Kommitté, Malike, SOLIA, Sokeain lasten tuki ry, Suomen Hiihdon-
opettajat ry, skidcentret och lokala aktörer.
EVENEMANG (LUMITAPAHTUMAT) 2020
• Lördag 25.1 Tallmo, Sibbo
• Söndag 2.2 Vuokatinrinteet, Vuokatti
• Lördag 7.3 Sport Resort Ylläs, Kolari
Närmare information: Jarno Saapunki, tfn 040 737 58 82, jarno.saa-
punki@vammaisurheilu.fi (fr.o.m. 1.1.2020 jarno.saapunki@paralym-
pia.fi)
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