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Leo-Pekka Tähti nappasi viidennen paralympiakultansa Riossa syyskuus-
sa. Brasilialaisten karnevaalien jälkeen Suomessa palattiin vuoden 2012 
syksyn kuumaan kysymykseen: 
Valitaanko Leo-Pekka Tähti näillä näytöillä Vuoden urheilijaksi? Tammi-
kuussa 2013 Urheilugaalassa Lepe palkittiin Vuoden sykähdyttävimmän 
urheiluhetken Uuno-palkinnolla, mutta Vuoden urheilijaa hänestä ei tullut. 
Tämän syksyn aikana keskustelu on ollut samanlaista kuin neljä vuotta 
sitten. On Vuoden urheilija Leo-Pekka Tähti tai joku muu, Rion saavutuk-
set jäävät osaksi merkittävää suomalaista urheiluhistoriaa. 
 
VAU:n vuoden suurin tapahtuma oli Vantaa2016, jonka aikana pidet-
tiin elinsiirron saaneiden EM-kilpailut ja vietettiin elinsiirtoliikunnan viik-
koa, jossa omaa ohjelmaa oli niin perheille kuin tutkijoillekin. Kuusi 
Sporttitoria eri puolilla pääkaupunkiseutua kannustivat ohikulkijoita ja 
kokeilemaan eri lajeja. Mukana tapahtumaa järjestämässä oli yli 400 
vapaaehtoista, jotka loivat tapahtumalla ainutkertaisen tunnelman.  
 
Vapaaehtoisuus on tärkeä osa myös VAU:n kolmevuotiskautta, jonka 
pääpainopiste on yhdistys- ja seuratoiminnan kehittämisessä. Miten sai-
simme lisää ihmisiä liikkeelle? Tämän vuoden aikana käynnistyneeseen 
kehitysohjelmaan tuli mukaan neljä yhdistystä, jotka halusivat lähteä 
määrätietoisesti kehittämään omaan toimintaansa liikunnan ja urheilun 
parissa. Monessa yhdistyksessä ja seurassa haasteena on, että tekijöitä 
on vähän. Tähän asti VAU on tarjonnut avuksi koulutusta tai mahdol-
lisuuksia esim. Startti-stipendin hakemiseen. Kehittämisohjelma antaa 
yhdistykselle aiempaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää oman lii-
kuntajärjestönsä palveluita. Tavoitteena on lisätä liikettä paikallisissa 
tasolla – siis lisätä yhdistysten elinvoimaisuutta. Haku seuraavaan kehity-
sohjelmaan on keväällä ja siitä tiedotetaan jäsenkirjeessä ja nettisivuilla. 

VAU:n toimiston ja luottamustoimisten puolesta kiitän kuluneesta vuo-
desta ja toivotan menestystä, iloa ja hikeä tulevalle vuodelle. 

Oletko kokeillut bocciaa? 
 
Boccia on tarkkuuspeli, jota voivat pela-
ta eri toimintakyvyn omaavat henkilöt. 
Harri Lindblomin jäätyä eläkkeelle boc-
cian lajikoordinaattorina toimii VAU:ssa 
Tuomas Törrönen.
VAU myy jäsenilleen virallisia Boccas-
sisäbocciapalloja. Setti sisältää 6+6 pal-
loa sekä maalipallon. 
Hinta: 350 euroa + 15 euroa toimitus-
kulut. 
Tilaukset: Anu Boman, 044 361 3322, 
anu.boman@vammaisurheilu.fi

Paikallista toimintaa -
seminaari 1.2. Vantaa 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry järjestää maksuttoman semi-
naarin
paikallisen liikuntatoiminnan näkökul-
masta keskiviikkona 1.2.2017 klo 
11.00–15.30 Superparkissa, 
Valimotie 13, 01510 Vantaa

Seminaari on tarkoitettu kaikille VAU:n 
jäsenyhdistyksille sekä muille pai-
kallisille yhdistystoimijoille, kunta-
toimijoille, urheiluseuroille ja liikun-
nanohjaajille. Ohjelmassa VAU:n 
kuulumisia sekä pääkaupunkiseudun 
toimijoiden puheenvuoroja niin yhdisty-
sten kuin liikuntatoimen näkökulmastak-
in. Ohjelman toiminnallisessa osuudes-
sa tutustumme Superparkin aktiiviseen 
toimintaan. 

Ilmoittautumiset 20.1.2017 mennessä 
ja lisätiedot: 
VAU ry, Viivi Kuja-Kyyny, 
puh. 044 752 9360, 
viivi.kuja-kyyny@vammaisurheilu.fi

Joko olisi Tähden vuoro? 

Riikka Juntunen
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Liikuntavastaavakoulutukset 2017
 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää 
jäsenyhdistystensä ja -seurojensa liikun-tavastaaville 
seuraavat koulutukset vuoden 2017 aikana:
18.3. Kuntoranta, Varkaus. Ilmoittautuminen 20.1. men-
nessä.
25.3. Vaasan uimahalli, Vaasa. Ilmoittautuminen 3.2. 
mennessä.
Koulutuksissa päivitetään liikuntavastaavien VAU-ti-
etämystä, tutustutaan vammaisurheiluun ja -liikuntaan, 
pohditaan liikuntavastaavien roolia sekä käydään läpi 
toimintatapoja ja työkaluja, jotka helpottavat liikuntavas-
taavan tehtäviä. Käytännön osiossa tutustutaan sovel-
lettuun frisbeegolfiin ja jumppakuminauhan monipuoli-
seen käyttöön - sekä jumpaten että pelaten. 
Ohjelman kokonaisuudessaan löydät
www.vammaisurheilu.fi.

Koulutukset ovat kaikille VAU:n jäsenyhdistysten jäse-
nille maksuttomia (max. 2 per yh-distys). Koulutus-
päivään sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas. 
VAU ei korvaa koulutuksesta aiheutuvia matka-/majoi-
tuskuluja. Mikäli ette ole ilmoittaneet yhdistyksenne lii-
kuntavastaavan tietoja tai yhdistyksellänne ei ole nimet-
tyä liikuntavastaavaa, voitte silti ilmoittaa koulutukseen 
maksimissaan kaksi henkilöä. 

Ohjelma 
09.30 Kahvi ja ilmoittautuminen 
10.00 Tervetuloa ja VAU:n kuulumisia 
11.00 Mitä VAU tekee ja mitä jäsenet hyötyvät? Käytän-
nön esimerkkejä 
mm. avustuksista, välineistä, tiedon hankinnasta, es-
teettömyydestä, viestinnästä... 
12.00 Lounas 
13.00 Sovellettu frisbeegolf ja jumppakuminauhan mon-
imuotoisuus käytännössä
15.00 Kahvin lomassa loppukeskustelu
15.30 Hyvää kotimatkaa! 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: VAU ry, 
Viivi Kuja-Kyyny, puh. 044 752 9360, 
viivi.kuja-kyyny@vammaisurheilu.fi

Syyskuun Kuntokuun voittajat, 
ONNEA!
Lahjakortti: 
Gullstew Teijo, Jyrkäs Kaisa, Kokkomäki Sini, Lehto Ari, 
Sabell Maija-Liisa

Reppu: 
Aaltonen Sinikka, Erola Riitta, Hokkanen Kari, Humppi 
Liisa, Jäntti Aila, Kokkola Carita, Lampinen Antti, Leino 
Eija-Liisa, Marttila Mari, Moilama Jaakko, Mäkelä Taru, 
Nikki Suvi, Närhi Pirkko, Palvalin Terttu, Pohtila Sirkka-
Liisa, Ruponen Sirpa, Salonen Olli, Siiskonen Virpi, 
Soikkeli Helvi, Takala Maila

Kuntokuu tulee taas helmikuussa, joten täytä kuntokort-
tia netissä www.kuntokuu.fi tai tilaa paperiversio: 
Viivi Kuja-Kyyny, puh. 044 752 9360, 
viivi.kuja-kyyny@vammaisurheilu.fi

Yhdistyksen yhteystiedot
Muistattehan päivittää yhdistyksenne muuttuneet 
yhteystiedot VAU:hun, jotta posti tavoittaa oikeat hen-
kilöt. Olipa osoite sitten posti- tai sähköpostiosoite, niin 
laittakaa tiedot tulemaan.

Tiedot voi päivittää VAU:n nettisivujen sähköisellä 
lomakkeella: 
https://www.webropolsurveys.com/Answer/Survey-
Participation.aspx?SDID=Fin924434&SID=0f54ce5e-
ad45-4166-b99d-d0bb96fe65a1&dy=222645581 
 
(mikäli linkki ei aukea suoraan klikkaamalla, kopioi yllä 
oleva linkki  selaimeen)

Voit myös soittaa tai laittaa sähköpostia VAU:n 
toimistolle: puh. 044 752 9360 
toimisto@vammaisurheilu.fi. 

Muista myös Pajulahti Games 
20.–22.1.2017

Tule katsomaan vauhdikkaita suorituksia kansain-
välisessä hengessä. Ilmainen sisäänpääsy koko tapah-
tuman ajan. Pajulahden kahvio ja ravintola palvelevat 
koko viikonlopun ajan. Lisätiedot tapahtumat www.pa-
julahtigames.fi. 


