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Välkommen till Motions-
landet och Hjälpmedels-
mässan!
VAU är värd på det redan traditionel-
la mässevenemanget Liikuntamaa 
i samband med mässan Apuväline 
2019 som ordnas i Tammerfors (Tam-
pereen Messu- ja Urheilukeskus) 
7–9.11.2019. I mässcentrets E-hall 
erbjuds många möjligheter att pröva 
på och få information om funktionshin-
deridrott och funktionshindermotion. 
Under tre dagars tid kan mässbesö-
karna bekanta sig med idrottsgrenar, 
redskap och fritidsmöjligheter i över 
30 utställningsmontrar. I år är stora 
teman naturmotion och e-sport.
  Från Tammerfors järnvägsstation 
ordnas gratis transport till mässcent-
ret. Tidtabeller och annan nyttig infor-
mation inns på adressen 
www.apuvaline.info.

Familjedag

VAU och Finlands Paralympiska 
Kommitté erbjuder motionsprogram 
för hela familjen på evenemanget 
Sporttiklubi-Perhepäivä i mässcentret 
i Tammerfors lördagen den 9.11 kl. 
10.00–16.00. Familjedagen ordnas 
i samband med hjälpmedelsmässan 
2019.
  Programmet på familjedagen bes-
tår av informationsinslag, grenförsök 
och möjligheter för supportrar att 
träffa idrottare. Kom och ta del av tips 
och nya idéer! Uppvisningsmatch i 
el-rullstolsinnebandy, möjligheter att 
testa rullstolsdans, Sherborne-familje-
motion, Special Olympics –idrott och 
mycket annat.
  Handledning och rådgivning om 
tillgängligt och framkomligt friluftsliv, 
olika slag av hjälpmedel för motion, 
grenar och deras tillämpningar samt 
träningsplatser.
  Närmare information och anmälnin-
gar på adressen www.liikuntamaa.fi

Nytt och gammalt
I samband med idrott-
sevenemanget Urheilun 
Superlauantai, som hålls 
nästa månad 23.11, 
fattas slutgiltigt beslut om 
sammanslagningen av 
Finlands Paralympiska 
Kommitté och VAU. De 
nya stadgarna har redan 
tidigare godkänts, styrel-
serna har sammanträtt 
tillsammans och verksam-
hetsplanen för 2020 har 
utarbetats tillsammans.

För närvarande verkar 
som VAU:s medlemmar 
lokala föreningar, som 
instruerar sina medlem-

mar att röra på sig, och idrottsklubbar med idrottare med funktionsned-
sättning. Vi uppgår till totalt 260. Medlemmar i Paralympiska Kommittén 
är grenförbund, som uppgår till 20 förbund. I fortsättningen är förutom 
föreningarna och klubbarna också grenförbunden medlemmar i vår nya 
gemensamma organisation.

Vad förändras, vad förändras inte? VAU:s nuvarande medlemsföre-
ningar och medlemsklubbar behöver inte göra något med tanke på sitt 
medlemskap, alla förblir medlemmar i den nya organisationen. Vi kom-
mer också i fortsättningen att ordna utbildningar för kamratstödsinstruk-
törer och erbjuda möjligheter till både Startti- och Ahos-understöd. I fjol 
satsade vi på naturmotion och naturmotion kommer också att synas i 
den nya organisationens verksamhet. Ur medlemskårens perspektiv 
kommer den största förändringen att vara namnet och logotypen. Från 
och med den 1 januari kommer VAU:s namn att vara Finlands Para-
lympiska Kommitté rf och samtidigt kommer verksamheten i den nuva-
rande Paralympiska Kommittén att upphöra. Även logotypen kommer 
att förändras. Förändringar kommer att ske också i verksamheten. I 
fortsättningen omfattar verksamheten hela motionärens och idrottarens 
stig. Själv väntar jag mest på möjligheten att påverka beslutsfattare, på 
att mer intensivt få bedriva samarbete på såväl lokal som nationell nivå 
och på att hela verksamheten blir mer omfattande än tidigare.

Nya Paralympiska Kommittén deltar i Liikuntamaa, som ordnas i sam-
band med hjälpmedelsmässan – kom med och diskutera den nya 
organisationens verksamhet!

Hösthälsningar,
Riikka och hela gänget på nya Paralympiska Kommittén

www.apuvaline.info
www.apuvaline.info
www.liikuntamaa.fi
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Ekonomiskt understöd för motion 
och inlärning

Stipendiet Startti

Startti-stipendiet kan sökas av enskilda personer och 
idrottare med funktionsnedsättning i alla åldrar som är 
nya utövare i sin idrotts- eller motionsgren, och som är 
målinriktade i sitt intresse. Stipendier kan också sökas av 
klubbar och föreningar (sammanslutningar) som ordnar 
funktionshinderidrott eller funktionshindermotion eller 
som planerar att inleda verksamhet kring funktionshin-
deridrott eller funktionshindermotion. Företräde till sti-
pendiet har sådana idrotts- eller motionsutövare, klubbar 
och föreningar som inte har tillräckliga resurser att täcka 
utgifterna för sådan verksamhet.
  Storleken på det beviljade stipendiet uppgår till högst 
500 euro/enskild sökande och till högst 1 000 euro/sam-
manslutning. Stipendiet finansieras av stiftelsen Tukilinja.
  Ansökningstiden pågår till och med utgången av ok-
tober: www.vammaisurheilu.fi/palvelut/jasenpalvelut/
apurahat-ja-tuet

Regionalt stöd

VAU stöder lokala motionsevenemang som medlemsfö-
reningarna och medlemsklubbarna ordnar tillsammans. 
Understöd kan sökas för ett evenemang som minst två 
olika medlemsföreningar som representerar VAU ordnar 
tillsammans. Understödet uppgår till högst 250 euro per 
evenemang.
  Ansökan är öppen året runt. Ansökningsblankett: https://
www.webropolsurveys.com/S/6200B03BDFEF2164.par

Stipendiet Ahos

Stipendiet för kompetensutveckling beviljas två gånger 
om året, på våren och på hösten. Höstens ansöknings-
tid går ut före utgången av oktober. Ahos-stipendiet kan 
sökas av exempelvis tränare, instruktörer, aktörer inom 
föreningar och klubbar eller utbildare som vill utveckla 
sin egen kompetens inom funktionshinderidrott och funk-
tionshindermotion. Stipendiet är inte avsett för idrottares 
personliga träning eller för utövande av personlig motion. 
Den sökandes självriskandel är 20 procent av det sökta 
beloppet. Ahos-stipendiet söks med en elektronisk an-
sökningsblankett.
  Närmare information och ansökningsblankett: https://
www.vammaisurheilu.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha

Ansökan till utbildningen Iloliikutta-
ja är nu öppen

En så kallad Iloliikuttaja är en kamratsstödsinstruktör 
som verkar i VAU:s medlemsföreningar som budbärare 
för hälsomotion och exempelvis som arbetspar till den 
motionsansvariga i föreningen. Utbildningen ger hand-
ledning i pausgymnastik och spelstunder som kan vara 
uppiggande på föreningens möten och evenemang. En 
Iloliikuttaja kan också verka som instruktör och handle-
dare för motionsgrupper med låg tröskel i föreningen.
  Den tvådelade utbildningen inleds i januari och den 
ordnas i Liikuntakeskus Pajulahti i Nastola nära Lah-
tis. Den inledande utbildningen ordnas 31.1–2.2.2020. 
Utbildningen avslutas med en kurs som ordnas 
4–6.9.2020.
  Priset på utbildningen är 50 euro per veckoslut för 
medlemmar i VAU:s föreningar och för övriga 350 euro 
per veckoslut.
  Anmälan till utbildningen senast 31.12.2019 antingen 
med en elektronisk anmälningsblankett eller med en 
blankett som går att skriva ut och som finns på adres-
sen: https://www.vammaisurheilu.fi/tapahtuma/7453-
iloliikuttaja-vertaisohjaajakoulutus. 
  Närmare information: Tiina Siivonen, tfn 040 833 48 
69, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi.

Transportavgifterna för SOLIA:s 
redskap stiger

SOLIA, hjälpmedelsverksamhet för anpassad motion, 
hyr ut olika slag av hjälpmedel för motion. Den som 
hyr ett hjälpmedel betalar hyra för det samt frakt för 
transport av hjälpmedlet via Matkahuolto. Nu kommer 
Matkahuolto att förnya sin avgiftspraxis, som träder i 
kraft 1.10.2019. I och med den baserar sig transportav-
giften på volym i stället för på vikt. Det här innebär att 
avgifterna för transport av SOLIA:s hjälpmedel kommer 
att mångdubblas.
  SOLIA hyr ut hjälpmedel i fem olika verksamhetsen-
heter. Verksamhetsenheterna finns i Helsingfors, Mas-
ku, Kuopio, Seinäjoki och Rovaniemi. År 2018 uppgick 
uthyrningen av SOLIA:s hjälpmedel till 6 450 redskaps-
dygn.
  Vi rekommenderar att ni själva om möjligt i fortsättnin-
gen avhämtar ert hjälpmedel från uthyrningsföretaget. Vi 
söker som bäst lösningar på de utmaningar som tran-
sporterna ger upphov till.

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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Föreningsstöd – information

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (förenings-
stöd) är avsett för att utveckla verksamheten i idrotts- 
och motionsföreningar. Ur föreningsstödets perspektiv 
är VAU:s medlemsföreningar idrotts- och motionsfö-
reningar. Syftet med föreningsstödet, som beviljas 
av Undervisnings- och kulturministeriet, är att främja 
verksamhet med låg tröskel inom idrott och motion för 
barn och unga, att introducera innovativa verksamhets-
modeller, att öka verksamhetens mångsidighet med 
hjälp av nya grenar eller att inom en grenverksamhet 
ta fram ökad verksamhet på hobbybasis. Med hjälp av 
föreningsstödet kan man också stärka verksamhetens 
kvalitet och gemenskap samt stödja frivilligt arbete.
  Regionorganisationerna för motion och idrott och 
grenförbundens föreningsutvecklare ger hjälp i frågor 
om utvecklingsprojekt och ansökningar av förenings-
stöd.

Föreningsstöd information i oktober-november
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 Tammerfors Hämeen Liikunta ja Urheilu 
30.10 Tavastehus Hämeen Liikunta ja Urheilu 
30.10 Kittilä  Lapin Liikunta  
30.10 Sotkamo Kainuun Liikunta  
31.10 Helsingfors E-Suomen Liikunta ja Urheilu
31.10 Simo  Lapin Liikunta  
4.11 Kouvola Kymenlaakson Liikunta  
5.11 Kajana  Kainuun Liikunta  
5.11 Seinäjoki Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu
6.11 Lahtis  P-Hämeen Liikunta ja Urheilu
6.11 Villmanstrand Etelä-Karjalan Liikunta 
11.11 S:t Michel Etelä-Savon Liikunta 
11.11 Raumo  L-Suomen Liikunta ja Urheilu
12.11 Vasa  Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu
14.11 Kannus Keski-Pohjanmaan Liikunta  
14.11 Uleåborg Pohjois-Pohjanmaan Liikunta 
14.11 Nyslott  Etelä-Savon Liikunta 
18.11 Björneborg L-Suomen Liikunta ja Urheilu
19.11 Brahestad P-Pohjanmaan Liikunta ja Urh.
25.11 Åbo  L-Suomen Liikunta ja Urheilu
26.11 Åbo  L-Suomen Liikunta ja Urheilu
Närmare information och anmälningar regionvis på 
adressen https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/alueiden-
koulutus-ja-tapahtumaka/

Webbkurs om anpassad motion – 
pröva och lär dig!

Som en del av VAU:s utbildningsutbud finns nu också en gratis 
utbildning som ges på webben. Tack vare webbutbildningen har 
alla intresserade möjlighet att utveckla sitt kunnande i teman om 
anpassad motion och funktionshinderidrott oberoende av tid och 
plats. Då tröskeln att fortbilda sig blir lägre, ökar förhoppningsvis 
också möjligheterna till deltagande i motion och idrott för perso-
ner med funktionsnedsättning.
  Webbutbildningen är avsedd för alla intresserade oberoende 
av bakgrund. Nytta av utbildningen har bland annat professionel-
la och frivilliga som handleder motion i föreningarna och klubbar-
na, Valtti-stödpersoner, kamratsstödsinstruktörer, lärare, stude-
rande och personal inom småbarnspedagogiken. Läroanstalter 
och grenförbund kan dra nytta av webbutbildningen då de vill 
komplettera och göra sitt eget utbildningsutbud mer mångsidigt.
  Efter det man har skrivit in sig som studerande till webbutbild-
ningen, kan man genomföra kursen i sin egen takt. Webbutbild-
ningen består av sex temadelar, av vilka man kan genomföra 
endast en del eller hela kursen. I varje del finns uppgifter som 
man ska klara av med vitsordet godkänt. Alla som har genomfört 
kursen med godkänt vitsord får ett intyg. Kursen kan genom-
föras på grundläggande nivå (nivå 1) eller på fördjupad nivå 
– beroende på den studerandes bakgrund eller behov. Webbut-
bildningen är gratis och lätt att använda.
  Närmare information: https://www.vammaisurheilu.fi/verkkokou-
lutus

Projektet Hyvät muuvit ökar på rör-
ligheten inom boendeservicen

Katariina Jauhiainen inledde i augusti sitt arbete som koordina-
tor för projektet Hyvät muuvit, som administreras av Finlands 
Handikappidrott och -motion (VAU). I det treåriga (2019–2022) 
projektet förbättrar man möjligheterna till fritidsmotion för reha-
biliteringsklienter inom mentalvården och för personer med om-
fattande funktionsnedsättning som omfattas av serviceboende. 
Dessutom utvecklas koncept för närmotion som är anpassade till 
dessa personers behov.
  Den huvudsakliga samarbetspartnern i projektet är Aspa-stif-
telsen och som övriga partner verkar Mielenterveyden Keskus-
liitto samt lokala boende- och verksamhetsenheter i regionerna 
Egentliga Finland, Satakunta och Birkaland.
  Målet är att i de boende- och verksamhetsenheter som är med 
i projektet få regelbunden motion, som de boende i enheterna 
har fått vara med om att utveckla.
  Ett av de viktigaste målen med projektet är att bygga upp 
samarbete mellan enheterna och aktörer i närområdet – exem-
pelvis mellan kommunens instruktör i specialmotion och lokala 
idrottsklubbar.
 Närmare information: Projektkoordinator Katariina Jauhiainen, 
katariina.jauhiainen@vammaisurheilu.fi, tfn 050 471 58 62

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



