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Liikuntavastaavakoulu-
tukset 2017 Vaasassa ja 
Varkaudessa 

Liikuntavastaavakoulutukset 2017 
Vaasassa ja Varkaudessa 
VAU järjestää jäsenyhdistysten/seu-
rojen liikuntavastaaville maksutonta 
koulutusta. Vuoden 2017 koulutuk-
set tullaan pitämään Vaasassa ja 
Varkaudessa. Koulutuksissa päivi-
tetään liikuntavastaavien VAU-tie-
tämystä, tutustutaan vammaisurhei-
luun ja -liikuntaan. Koulutuksissa on 
teoria- ja käytännön osuus. Jäsen 
yhdistyksestä/seurasta voi osallis-
tua 2 ja koulutuspäivään sisältyy 
ilmainen lounas. VAU ei korvaa 
koulutuksesta aiheutuneita matka-
kuluja. Mikäli ette ole ilmoittaneet 
yhdistyksenne liikuntavastaavan 
tietoja tai yhdistyksellänne ei ole 
nimettyä liikuntavastaavaa, voitte 
silti ilmoittautua koulutukseen.
Seuraavassa jäsenkirjeessä ajat ja 
paikat tarkemmin. 
Lisätiedot: 
Tiina Siivonen, p.040 833 4869, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

Startti-stipendit 
haussa

VAU:n ja Tukilinja-lehden Startti-
stipendeillä tuetaan harrastamisen 
alkuvaiheen vammaisurheilu- ja 
-liikuntatoimintaa. Startti-stipendiä 
voivat hakea niin yksittäiset henkilöt 
kuin yhdistykset ja seuratkin. Seu-
raava Startti-stipendihaku päättyy 
lokakuun lopussa.

Lisätiedot ja hakulomake: 
www.vammaisurheilu.fi

Elo- ja syyskuu ovat olleet hienoa aikaa kaikille penkkiurhei-
lijoille. YLE tarjosi olympialaisten aikana näkymiä eri lajista ja 
paralympialaisiakin näkyy enemmän kuin koskaan aikaisem-
min. Tätä kirjoittaessani paralympialaiset ovat vielä kesken, 
mutta on ollut hienoa nähdä, miten sinivalkoiset suomalaiset 
urheilijat ovat pistäneet itsensä likoon ja tehneet kauden par-
haita suorituksiaan kauden tärkeimmissä kilpailuissa. 

Suomalaisia tituleerataan urheilukansaksi, mutta näiden 
kisojen kynnyksellä mietin, olemmeko sittenkin enemmän 
menestyksen perässä kulkevaa kansaa kuin urheilukansaa, 
joka nauttii itse liikkumisesta ja urheilusta ja kannustaa omia 
huippu-urheilijoitaan vaikeuksienkin keskellä?

Samaan aikaan paralympialaisten kanssa käydään VAU:n 
Kuntokuuta – omaa kuntoliikunnan kampanjaamme, jonka 
tavoitteena on lisätä liikettä ja haastaa muita mukaan lii-
kunnan pariin. Jokainen meistä kaipaa tavoitteita. Joillekin 
se on mitali kilpailuissa, toiselle hyvä olo, kolmas nauttii 
samalla ystävien seurasta. Jokainen tavoite on yhtä tärkeä. 
Kuntokuu toimii myös yhdistysten omana liikuntakampan-
jana. VAU tarjoaa valmiit materiaalit. Jos ette lähteneet 
syyskuussa mukaan, seuraava kuntokuu on helmikuussa.  

Tule mukaan!  

Riikka Juntunen 
toiminnanjohtaja 

P.S. Yksi Rion mitalisteista, Henry Manni, aloitti Nina Pelto-
sen kanssa VAU:ssa lasten ja nuorten liikunnan suunnitte-
lijana elokuussa. Samalla Tuomas Törrönen siirtyi lajikoor-
dinaattoriksi. Jäsenpalvelukoordinaattori Viivi Kuja-Kyyny 
palaa toimistolle lokakuussa ja valmiina vastaamaan kentän 
kysymyksiin. Ollaan yhteydessä! 

Rio, o-hoi!
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Iloliikkuja-kurssin haku on auki

Iloliikuttaja on vertaisohjaaja, joka toimii Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n jäsenyh-
distyksessä terveysliikunnan sanansaattajana 
ja esimerkiksi liikuntavastaavan työparina. Ilolii-
kuttaja-koulutus antaa eväät ohjata taukojump-
pia ja pelituokioita, joilla voi piristää yhdistyksen 
kokouksia ja tapahtumia. Iloliikuttaja voi myös 
toimia matalan kynnyksen liikuntaryhmän käyn-
nistäjänä ja ohjaajana. 
Uusi kaksiosainen Iloliikuttaja-koulutus käyn-
nistyy tammikuussa, ja se järjestetään Liikun-
takeskus Pajulahdessa Nastolassa. Kurssilaiset 
majoittuvat Pajulahden uudessa esteettömässä 
asuntolassa. Iloliikuttaja-koulutuksen startti-
kurssi järjestetään 27. –29. tammikuuta 2017. 
Koulutuksen päätöskurssi ja vuosikurssijuhlat 
järjestetään 25.–27. elokuuta 2017. 

Starttikurssilla opetellaan ohjaamaan yksinker-
taisia taukojumppakokonaisuuksia ja pienpelejä. 
Iloliikuttajan päätöskurssilla syvennetään tietoja, 
opitaan vielä lisää ja kartutetaan ohjaustaitoja. 
Kurssien välissä tehdään ohjausharjoituksia 
oman yhdistyksen tapahtumissa. Iloliikuttajan 
diplomi ja vuosikurssimerkki luovutetaan vain 
molemmat kurssit ja etätehtävät hyväksytysti 
suorittaneille Iloliikuttajille. 
Iloliikuttaja-koulutukseen voivat hakea yli 30-vuo-
tiaat henkilöt, joilla on jokin vamma tai pitkäai-
kaissairaus. Aikaisempaa ohjaajakokemusta ei 
tarvita. Jos hakija tarvitsee avustajaa päivittäis-
toiminnoissaan, hän voi ottaa oman avustajan 
maksutta mukaan koulutukseen. Etätehtävien 
suorittaminen edellyttää, että hakijalla on oman 
yhdistyksen tuki. 

Kouluttajina toimivat Liikuntakeskus Pajulahden 
liikunnanopettajat Suvi Leinonen ja Anna-Kaisa 
Hokkanen. Koulutuksen hinta on VAU:n jäseny-
hdistysten jäseniltä 50 euroa per viikonloppu, 
sisältäen ohjauksen, majoituksen, ruokailut, kou-
lutusmateriaalit ja varusteet. Muiden kuin VAU:n 
jäsenyhdistysten ja seurojen jäseniltä koulutus 
maksaa 350 euroa per viikonloppu. 

Haku Iloliikuttaja-vuosikurssille tapahtuu 
9.12.2016 mennessä joko sähköisellä ilmoittau-
tumislomakkeella osoitteessa www.vammaisur-
heilu.fi tai voit tilata lomakkeen. Kurssille hyväk-
sytyt saavat tiedon kurssille pääsystä viimeistään 
20.12.2016 mennessä. 

Lisätiedot Iloliikuttaja-ohjelmasta: 

VAU, Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869, tiina.
siivonen@vammaisurheilu.fi tai Iloliikuttaja 
Varpu Eteläniemi, puh. 0400 867 673, varpu.ete-
laniemi@saunalahti.com, Jussi Syrjälä, puh. 045 
6788 071, jussi.r.syrjala@gmail.com

Suomi 100 liikuttaa meitäkin 

Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. 
Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi tullaan 
järjestämään satoja erilaisia tapahtumia ja hank-
keita. Tampereella marraskuussa 2017 on yksi 
juhlavuoden tapahtumista – siellä esittelemme 
yhdessä polkuja liikunnan ja urheilun maail-
maan ja kannustamme uusia liikkujia mukaan 
toimintaan. Apuvälinemessujen yhteydessä 
järjestettävä Liikuntamaa innostaa myös koke-
neita liikkujia, vanhojen ja tuttujen lajien rinnalla 
on esittelyssä uusia lajeja. Tule kokeilemaan ja 
innostumaan! 

Nyt on aika tarttua 
varainhankintaan

Oletko kuullut, että Urheilun Unelma-Arpa on 
yksi keino hankkia toimintatonneja? Tiesitkö, 
että tavara-arpajaiset on ainoa 100 % verovapaa 
varainhankintakeino (TVL 23§).
Unelma-Arpa on turvallinen ja riskitön varain-
hankintakeino. Arpa maksaa 6 €, josta yhdistys/
seura saa 3 €.

Tutustukaa tarkemmin www.unelma-arpa.fi ja 
tilatkaa arvat myyntiin!


