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KEHU on auki!

VAU:n jäsenyhdistysten ja -seu-
rojen liikuntatoiminnan kehittä-
misohjelma (KEHU) alkoi viime 
vuonna ja ensimmäinen kierros 
on edelleen käynnissä. Uusi KE-
HU-haku on nyt auki ja on avoin 
jokaiselle VAU:n jäsenseuralle ja 
-yhdistykselle. Ohjelma keskittyy 
jäsenten toiveisiin ja murheisiin 
liikuntatoimintaan liittyen. Ke-
hittämisohjelmassa arvioidaan 
yhdistyksen/seuran omaa nykyis-
tä toimintaa sekä suunnitellaan 
ja lähdetään toteuttamaan uutta 
toimintaa. Kehittämisohjelma on 
yhdistyskohtainen, eli samassa 
koulutuksessa on vain yhden 
yhdistyksen toimijoita. Edellytyk-
senä ohjelmaan mukaan pääsylle 
on, että kehittämispäivään osallis-
tuu vähintään kuusi yhdistyksen 
liikuntatoiminnasta kiinnostunutta 
henkilöä. Yhdistys/seura vastaa 
ainoastaan koulutuspäivien tiloista 
ja tarjoiluista. VAU vastaa koulut-
tajan kuluista. Kehittämisohjelman 
hakulomakkeen löydät VAU:n net-
tisivuilta www.vammaisurheilu.fi. 

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

Kurkkaa Kuntokuu.fi 
-sivusto

Uudistuneelta Kuntokuu.fi -sivus-
tolta löydät vaihtuvia liikuntavink-
kejä ja ideoita uusista lajeista ja 
välineistä. Löydät sivuilta myös 
tulostettavat kuntokortit tai voit 
rekisteröityä ja täyttää sähköistä 
kuntokorttia pitkin vuotta. Seuraa-
va Kuntokuu on syyskuu.

Olisiko meistä menestyjiksi?

Hämeenlinnan Pallokerhon jääkiekkovalmentaja Antti Pennanen 
puhui taannoin seminaarissa viidestä menestyksen avaimesta: 1) 
uhrautuminen, 2) anteeksianto, 3) tapojen muuttaminen, 4) pe-
rustekemisen arvostaminen ja 5) löytää ympäristö, jossa ihmiset 
kykenevät yhteistyöhön.

Uhrautuminen voi olla oman ajan käyttämistä muiden hyväksi. 
Yhdistys- ja seuratoiminnassa tarvitaan henkilöitä, jotka ovat 
valmiita pyyteettömään työhön. Yhdistyksissä ja seuroissa asioita 
tehdään innolla ja intohimolla – ja joskus rapatessa roiskuu, ja 
joku lähtee ovet paukkuen. Kuinka monta kertaa anteeksipyy-
täminen ja -antaminen olisivat voineet muuttaa näitä tilanteita? 
Joskus menestys edellyttää omien tapojen muuttamista. Voisiko 
seuraavan kerran ”olen aina tehnyt näin” ollakin ”voisinko tehdä 
tämän jotenkin toisin”? Perustekeminen kuulostaa tylsähköltä ja 
siksi unohdamme usein arvostaa sitä. Se on kuitenkin asia, johon 
kannattaa kiinnittää huomiota. Itselleni Pennasen viides avain ko-
lahti: ”Etsi ympäristö, jossa ihmiset kykenevät yhteistyöhön.” Sen 
voi kääntää toimintaohjeeksi itselleni: Rakenna ympäristö, jossa 
ihmiset kykenevät yhteistyöhön. Miten minä saan vietyä yhteis-
työtä eteenpäin?

Toiminta yhdistyksissä ja seuroissa on kiinni meistä itsestämme 
ja useimmiten menestykseen tarvitaan yhteistyötä. VAU:n yhdis-
tysten ja seurojen kehittämisohjelma KEHU on tarkoitettu niille, 
jotka haluavat lähteä kehittämään toimintaansa. Haku on auki, 
tervetuloa mukaan!

Kesäisin terveisin,
Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
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Jäsenkyselyn arvonnan voittajat
VAU lähetti jäsenistölleen kyselyn liikuntatoimin-
nasta alkuvuodesta 2017. Kyselyyn vastanneiden 
kesken suoritettiin arvonta, jossa oli mahdollisuus 
voittaa jumppapaketti, eli ohjeet ja jumppaku-
minauhoja. Onnetar suosi seuraavia jäsenyh-
distyksiä ja -seuroja: Pieksämäen Invalidit ry, 
Valkeakosken Näkövammaiset ry, Pirkanmaan 
Munuais- ja maksayhdistys PirMu ry ja Vantaan 
Salamat ry.

VAU:n jäsenten katsomomatka 
maalipallon EM-kisoihin
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
isännöi näkövammaisten maalipallon Euroopan 
mestaruuskilpailuja 18.–22.9.2017 Liikuntakeskus 
Pajulahdessa Lahden Nastolassa. Turnaukseen 
osallistuu maanosan kymmenen parasta mies-
ten ja kymmenen parasta naisten joukkuetta. 
VAU järjestää jäsenyhdistyksilleen ja -seuroil-
leen katsomomatkan EM-kisoihin tiistaina 19.9. 
klo 11.00–15.00, jolloin pelaavat sekä Suomen 
miesten että naisten maajoukkueet. Ohjelma 
ja lounas tarjotaan, mutta jokainen vastaa mat-
kakuluista paikan päälle. Suomen miesten peli 
kuvailutulkataan. Kuvailutulkki kertoo sanoin sen, 
mitä näkövammainen katsoja ei voi nähdä. Mat-
kaan sisältyy myös mahdollisuus tutustua päivän 
päätteeksi Hartwallin juomatehtaaseen klo 16.00 
alkaen Lahdessa. Ilmoittautumiset 31.8. mennes-
sä ja lisätiedot: Tiina Siivonen, tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi, puh. 040 833 4869. Kerro 
ilmoittautumisen yhteydessä ruoka-aineallergiat 
ja osallistutko kuvailutulkkaukseen.

Bocciapalloja alennettuun hintaan
Uusi iso satsi Boccia Superior Rio 2016 -sisäboc-
ciapalloja on saapunut VAU:n toimistolle ja niitä 
pystytään nyt myymään entistä edullisempaan 
hintaan! Setti sisältää 6+6 palloa sekä maalipal-
lon. Hinta VAU:n jäsenille 250 euroa ja muille 300 
euroa. Hinta sisältää toimituskulut. Tilaukset: Anu 
Boman, anu.boman@vammaisurheilu.fi, puh. 044 
361 3322.

VAU:n jäsentreffit Liikuntamaassa 
marraskuussa
Liikuntamaa ja Apuväline 2017 -messut ovat 
rinnakkain Tampereen messu- ja urheilukeskuk-
sessa 9.–11. marraskuuta. VAU kutsuu jäseniään 
messuille lauantaiksi 11.11. Tutustumme Liikun-
tamaan antiin ja pidämme porinatuokion ajan-
kohtaisista asioista kahvin lomassa. Laita päivä 
muistiin. Lisätietoa tulossa vammaisurheilu.fi 
-sivuille kesäkuun aikana!

Evo Activation -käsipainoja 
jäsenhintaan
VAU ja suomalainen hyvinvointialan yritys Evo 
Activation Oy ovat solmineet yhteistyösopimuk-
sen. Evo Activation Oy valmistaa helppokäyttöisiä 
Evo-aktivointipainoja, jotka sopivat myös käyttä-
jille, joiden puristusvoima on heikentynyt. VAU:n 
jäsenet voivat tilata painosetin (2 käsipainoa + 
lihasaktivointiopas) jäsenhintaan 45 euroa (sis. 
toimituskulut). Tilaukset: Anu Boman, anu.bo-
man@vammaisurheilu.fi, puh. 044 361 3322.

Soveltavan liikunnan päivä 
Seinäjoella 23.8.
Seinäjoen Urheilutalolla järjestetään iso sovel-
tavan liikunnan tapahtuma keskiviikkona 23.8. 
osana Suomi 100 – Unelmien liikuntavuosi -tee-
makokonaisuutta. Tapahtuman kohderyhmänä 
ovat erityisryhmät. Esillä on erilaisia sovellettuja 
liikuntalajeja ja tapahtumassa esitellään sovel-
tavan liikunnan mahdollisuuksia Seinäjoen alu-
eella. Esittelijöinä ovat niin yhdistykset, kaupunki 
kuin urheiluseuratkin. Päivän aikana järjestetään 
yhdistysfoorumi, Sporttitori kokeilumahdollisuuk-
sineen sekä Valmentajana vammaisurheilussa 
-seminaari. 

Mukana tapahtumassa ovat Seinäjoen kaupun-
gin liikuntapalvelut, VAU ja Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA. Lisätietoa ja tarkennet-
tu ohjelma ilmestyy alkukesän aikana vammaisur-
heilu.fi -sivustolle.


