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Maaliskuun Kuntokuu-
teema: Talvivälineet ja 
vinkit hiihtoon

Kuntokuu jatkuu tänä vuonna 
joka kuukausi, vaikka Kunto-
korttien täyttäminen hetkeksi 
taukoaakin. Pyrimme jakamaan 
vinkkejä ja tarinoita motivaatiok-
si jäsenillemme. Maaliskuussa 
esittelemme talvilajien apuväli-
neitä. Esittelyssä olevat apuvä-
lineet ovat kaikki vuokrattavissa 
Välineet.fi-sivuston kautta ympä-
ri Suomen.

Puhelinyhteys auki 
jäsenten puheen-
johtajille

Tammi- ja helmikuun aikana 
VAU teki soittokierroksen jä-
sentemme puheenjohtajille. 
Kokemus oli mukava ja pääsim-
me jälleen askeleen lähemmäs 
jäsentemme väkeä. VAU:lta 
toivotaan paljon kontaktia ja 
kohtaamisia. Tämä onkin yksi ta-
voite jäsenpalveluissamme. On 
tärkeää olla kontaktissa jäsenis-
tömme kanssa ymmärtääksem-
me tarpeita ja ajatuksia kentältä, 
jossa toimimme.

Kunnossa koko vuoden

VAU:n yhdistysten kehittämisohjelma käynnistyi viime syksynä 
ja neljän yhdistyksen voimin on tartuttu toimeen. Kehittämisoh-
jelman lyhenne (KEHU) löytyi näiden ensimmäisten tapaamisten 
aikana. Palautteen antaminen ei ole helppoa ja monesti jätämme 
sen positiivisen palautteen antamatta, vaikka aihetta olisi. Jokai-
sessa yhdistyksessä on niitä, jotka tekevät pyyteetöntä työtä yh-
teisten tavoitteiden eteen. VAU:n KEHU-ohjelmassa yhdistykset 
kehittävät omaa liikuntatoimintaansa ja urheiluseurat laajentavat 
toimintaansa vammaisliikuntaan ja -urheiluun. Nyt mukana olevi-
en lisäksi toivon, että kevään hakukierroksella saamme mukaan 
uusia innokkaita kehittäjiä. Elinvoimaiset yhdistykset ovat toimin-
nan sydän, hyvässä kunnossa olevat yhdistykset ja seurat me-
nestyvät nyt ja tulevaisuudessa.

Perustamisestaan lähtien VAU on järjestänyt kaksi kertaa vuo-
dessa Kuntokuun, joiden aikana jäsenistöä kannustetaan liikkeel-
le. Tänä vuonna halusimme kannustaa liikkeelle eri tavalla kuin 
aiemmin. Teimme jokaiselle helmikuun päivälle oman jumppaku-
minauhaliikkeen, jotka löytyvät www.kuntokuu.fi -sivuilta. Liikkeet 
voi tehdä joko seisten tai istuen ja niitä voi yhdistellä oman valin-
tansa mukaan. Kiitokset videoiden malleina toimineille Marjolle ja 
Ristolle!

VAU kerää kevään aikana palautetta omasta toiminnastaan – 
missä olemme onnistuneet ja missä on kehittämistä?

Hyvinvointiterveisin,
Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
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KEHU-haku aukeaa toukokuussa

VAU aloitti jäsenyhdistyksen liikuntatoiminnan 
kehittämisohjelman (KEHU) viime vuonna ja 
ensimmäinen kierros on edelleen käynnissä. 
Oppeja on jo nyt tullut ja uuden kierroksen 
alkaessa olemme jälleen viisaampia. Uusi 
KEHU-haku aukeaa toukokuussa ja on avoin 
jokaiselle VAU:n jäsenseuralle ja -yhdistykselle. 
Ohjelma keskittyy jäsenten toiveisiin ja murhei-
siin liikuntatoiminnan kehittämiseen liittyen. Tar-
kemmat tiedot lähempänä – pysykää kuulolla!

Unelmien liikuntapäivää 
vietetään 10.5.
 
Unelmien liikuntapäivä on päivä, jolloin Suo-
men kansaa, kuntia, yhdistyksiä ja toimijoita 
kannustetaan järjestämään oma Unelmien 
liikuntatapahtuma tai -kokeilu lähialueellan-
sa. Tapahtuma voi olla avoin kaikille tai oman 
pihapiirin kanssa järjestetty iloinen liikuntapäi-
vä. Tapahtumansa voi rekisteröidä ja samalla 
nähdä, kuinka paljon omalla alueella tapahtuu 
päivän aikana. VAU rohkaisee jäseniänsä mu-
kaan tähän yhdessä tekemisen ja liikunnan ilon 
tempaukseen! 
Lisää tietoa www.unelmienliikuntapaiva.fi

Ahos- ja Startti-haut taas 
lokakuussa

Startti-stipendin ja Ahos-apurahan hakuajat 
umpeutuivat helmikuun loppuun. Seuraava 
haku päättyy lokakuun lopussa. VAU:sta saa 
tarvittaessa tietoa ja tukea hakemuksen teke-
miseen. Aina kannattaa hakea! Lisätiedot: Piia 
Korpi, piia.korpi@vammaisurheilu.fi, 
puh. 044 767 1368.

Bocciapalloja ostettavissa
Vuosi 2017 on ollut bocciapallojen kulta-aikaa! 
Kysyntää on lähes päivittäin ja pyrimme vastaa-
maan tarpeisiin parhaamme mukaan. Uusi kuor-
ma on saapunut. Tarkemmat tiedot ja tilaukset 
voitte tehdä suoraan Anu Bomanin kautta: anu.
boman@vammaisurheilu.fi, puh. 044 361 3322

Lyhyesti

• VAU:lta on lähtenyt sähköinen jäsenkysely   
  jäsenille. Kyselyssä kartoitetaan jäsenten viime  
  vuoden liikuntatoimintaa.

• VAU:n liittovaltuuston kokous toukokuussa   
  13.5. Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla 
  Special Olympics -karnevaalien yhteydessä. 
  Kaikkien jäsenten yhteinen liittokokous 
  pidetään seuraavan kerran keväällä 2018.

• VAU isännöi maalipallon EM-kilpailuja Liikunta-
  keskus Pajulahdessa 18.–22.9.2017. Jäsen-
  yhdistyksille järjestetään omaa ohjelmaa kisa-
  päiville. Tervetuloa katsomoihin ja oheisohjel-
  mien pariin!


