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Näin toimii Kuntokuu

Kuntokuu on VAU:n harrastelii-
kuntakampanja, joka järjestetään 
joka vuosi kahdesti, helmi- ja 
syyskuussa. Kuntokuussa osal-
listujat seuraavat omaa liikku-
mistaan täyttämällä kuntokorttia. 
Näin Kuntokuu toimii:

1. Yhdistys tilaa VAU:n toimis-
tolta tarvittavan määrän kunto-
kortteja ja jakaa ne jäsenistönsä 
halukkaille osallistujille.
2. Osallistujat täyttävät kunto-
korttia Kuntokuun ajan ja palaut-
tavat sen yhdistykseen Kunto-
kuun päätyttyä.
3. Yhdistyksestä kuntokortit 
palautetaan kootusti VAU:n 
toimistolle. Palautetut kuntokortit 
osallistuvat Kuntokuu-arvontaan, 
josta voi voittaa tuotepalkintoja.
4. Mikään ei estä yhdistyksiä 
järjestämästä omien jäsentensä 
kesken omia kilpailuja tai arvon-
toja Kuntokuuhun liittyen.
5. Yksittäiselle Kuntokuuhun 
osallistuvalle henkilölle on yk-
sinkertaisinta osallistua Kunto-
kuuhun sähköisellä kuntokortilla 
osoitteessa www.kuntokuu.fi
6. Sähköisen kuntokortin 
täyttäjäksi rekisteröidyttyään 
kuntokorttia voi täyttää milloin 
tahansa. Sähköistä kuntokorttia 
käyttävät osallistuvat automaatti-
sesti Kuntokuu-arvontaan.

Lisätiedot: www.kuntokuu.fi

Kuntokortti-tilaukset: VAU:n 
toimisto, puh. 044 752 9360, 
toimisto@vammaisurheilu.fi 

Mitä? Miksi? Miten?

Tapahtumien järjestämisen yhteydessä pitäisi aina miettiä, mitä ja 
miksi olemme tekemässä ja miten aiomme saavuttaa tavoitteem-
me. Noin vuosi sitten mietimme yhdessä Maksa- ja munuaisliitto 
ry:n sekä Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n kanssa, miten 
voisimme hyödyntää Vantaalla järjestettäviä elinsiirron saaneiden 
ja dialyysissä olevien EM-kisoja. Syntyi ajatus Sporttitoreista, jois-
sa jokaiselle löytyy mahdollisuus kokeilla eri liikuntalajeja ja joissa 
voimme samalla kertoa elinsiirroista ja sanoa yhdessä KYLLÄ 
elinluovutukselle.
 
Parasta tässä yhteistyössä on, että jokainen taho hyötyy. Kukaan 
meistä ei olisi pystynyt järjestämään tällaisia Sporttitoreja yksin, 
mutta yhdessä tämä onnistuu. Onnistumisen avain on, että olem-
me miettineet etukäteen mitä teemme, mitä haluamme kertoa ja 
miten toteutamme tapahtumat. Olemme saaneet mukaan muita-
kin tekijöitä, sillä yhdessä tekeminen tarttuu myös muihin.
 
Tällä esimerkillä haluan kannustaa jokaista tapahtumanjärjestä-
jää miettimään vielä uudelleen mitä haluaa tapahtumallaan saada 
aikaiseksi. Näillä Sporttitoreilla me haluamme lisätä tietoa elin-
luovutuksesta ja kannustaa ihmisiä liikkeelle.
 
Tiedon lisäämisellä poistetaan ennakkoluuloja – ja se hyödyttää 
kaikkia vammaisliikunnan ja -urheilun sekä soveltavan liikunnan 
kentällä toimivia. Niin kuin kaikki tiedämme, ennakkoluulojen 
murtamisessa on vielä töitä. Yhdessä saamme enemmän aikaan. 
Tässäkin asiassa. 

Heinäkuisin Sporttitoriterveisin,

Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
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Paikallista toimintaa -seminaari 
Lahdessa 1.9.

VAU järjestää jäsenyhdistyksille ja muille 
paikallisille toimijoille suunnatun Paikallista 
toimintaa seminaarin torstaina 1. syyskuuta 
klo 11.00–16.00 Lahden Urheilukeskuksessa 
(Salpausseläntie 7).

Tule kuuntelemaan, mitä kaikkea esteettömyys 
pitää sisällään ja pohtimaan, ovatko yhdistyk-
senne tilat esteettömiä kaikille jäsenille. Lahden 
kaupungin liikuntatoimen edustaja kertoo, mitä 
syksy tarjoaa. Voivatko yhdistykset vaikuttaa 
kaupungin liikuntatarjontaan?

Paikallista toimintaa -seminaari toimii Kunto-
kuun avaustapahtumana, ja paikalta voi ottaa 
yhdistykselle mukaan kuntokortteja maksutta. 

Liikuntakokeiluna seminaarissa on frisbeegolf, 
ja mukaan saa myös yksinkertaisen sovelletun 
frisbeegolfin ohjeen, jonka avulla radan voi 
tehdä vaikka toimistotiloihin.

Seminaarin aikana tarjoillaan keittolounas ja 
kahvi. Seminaari on maksuton. Ilmoittautumi-
set 18.8. mennessä: Tiina Siivonen, tiina.siivo-
nen@vammaisurheilu.fi, puh. 040 833 48 69.

Henkilöstömuutoksia

Harri Lindblom jää eläkkeelle 1.9 alkaen ja 
lajikoordinaattorina aloittaa Tuomas Törrönen. 
Lasten ja nuorten liikunnasta vastaavat jatkos-
sa Nina Peltonen ja Henry Manni (oto). 

Tiedottaja Lauri Jaakkola jää hoitovapaalle 
1.8. alkaen ja on pois vuoden loppuun. Sijaise-
na toimii Heidi Lehikoinen (heidi.lehikoinen@
vammaisurheilu.fi. Special Olympics -lajikoordi-
naattori Elina Ahtiaisen äitiysloman sijaisena 
puolestaan toimii Jukka Lahti (jukka.lahti@
vammaisurheilu.fi). 

Haku liikuntatoiminnan kehittä-
misohjelmaan on käynnissä

Haku VAU:n jäsenyhdistysten ja -seurojen liikun-
tatoiminnan kehittämisohjelmaan on käynnissä. 
Ohjelman avulla aktivoidaan jäsenyhdistyksiä 
miettimään liikuntatoimintaansa uusia tuulia 
ja toteutetaan niitä VAU:n henkilöstön tuella ja 
osaamisella. Jokaiselle ohjelmaan valitulle yh-
distykselle järjestetään oma kehittämispäivänsä, 
jossa mietitään toiminnan tavoitteita ja etsitään 
ratkaisuja tavoitteen toteuttamiseen. Kehittämis-
ohjelman aikajänne on noin vuosi. Haku kehittä-
misohjelmaan on käynnissä heinäkuun loppuun 
saakka. Ohjelmaan voi hakea sähköisellä haku-
lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.vam-
maisurheilu.fi (–> Palvelut –> Jäsenpalvelut –> 
Kehittämisohjelma).

Lisätiedot: Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

VAU koordinoimaan kuntien 
erityisliikunnan verkostoa
VAU sai koordinoitavakseen kuntien erityisliikun-
nan verkoston. Suomen kunnissa on noin sata 
erityisliikunnanohjaajaa, ja pienemmissä kunnis-
sa erityisliikunta on osana liikunnasta vastaavien 
työntekijöiden työnkuvaa. Kuntien erityisliikun-
nan koordinointi on aiemmin ollut opetus- ja 
kulttuuriministeriön alaisuudessa.

Startti-stipendit haussa
VAU:n ja Tukilinja-lehden Startti-stipendeillä tue-
taan harrastamisen alkuvaiheen vammaisurhei-
lu- ja -liikuntatoimintaa. Startti-stipendiä voivat 
hakea niin yksittäiset henkilöt kuin yhdistykset ja 
seuratkin. Seuraava Startti-stipendihaku päättyy 
lokakuun lopussa.

Lisätiedot ja hakulomake: 
www.vammaisurheilu.fi


