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Liity uuteen Vertaistu-
kea ja ideoita liikuntaan 
-Facebook-ryhmään!
VAU perusti Vertaistukea ja ideoita 
liikuntaan -nimisen Facebook-ryhmän, 
joka on pyhitetty vammaisten ja tukea 
tarvitsevien henkilöiden liikunnan 
harrastamiseen liittyvälle vertaiskes-
kustelulle.
  Ryhmän tavoitteena on toimia alusta-
na kunto- ja harrasteliikuntaan liitty-
välle vapaamuotoiselle keskustelulle: 
ideoiden jakamiselle, epäkohtien esiin 
nostamiselle, kuntakohtaisten käytän-
töjen esittelylle ja mieltä askarruttavi-
en kysymysten kysymiselle. Keskus-
teluryhmän kautta voi myös esittää 
toiveita VAU:n toiminnan suhteen.
  Ryhmän jäseneksi voi liittyä kuka 
vain, joka kokee tarvetta vertaiskes-
kusteluun liikuntaharrastuksiin liittyen. 
Liittyjä voi olla itse vammainen henkilö 
tai esimerkiksi vammaisen lapsen 
vanhempi tai huoltaja.

Tulkaa mukaan valta-
kunnalliseen harrastus-
viikkoon!

Elokuun viimeinen viikko 26.8.–1.9. 
on kouluissa valtakunnallinen har-
rastusviikko. Viikon aikana paikalliset 
yhdistykset ja seurat voivat tarjoutua 
esittelemään toimintaansa oppilaille. 
Kyseessä voi olla esimerkiksi oppilail-
le ja opettajille suunnattu lajikokeilu.
  Harrastusviikolle mukaan ilmoittautu-
neet koulut löytyvät osoitteesta www.
olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toi-
mintaa/harrastusviikko. Yhdistykset ja 
seurat voivat olla yhteydessä lähikou-
lunsa yhteishenkilöön.

Meitä on monta – ja pian vielä 
enemmän!
VAU:n ylimääräinen liittokoko-
us pidettiin 18.5. Helsingissä. 
Liittokokouksessa oli ainoana 
aiheena sääntömuutos, joka 
tulee voimaan 1.1.2020. Näi-
den sääntöjen myötä VAU:n 
nimi muuttuu Suomen Para-
lympiakomiteaksi ja jäsenik-
si voi liittyä myös lajiliittoja, 
jotka vastaavat omien lajiensa 
vammaisten maajoukkuetoi-
minnasta.

Kokouksessa keskusteltiin 
siitä, miten muutos tulee näky-
mään yhdistysten ja seurojen toiminnassa. Toimitaanko jatkossa vain 
huippu-urheilun ehdoilla? Jäävätkö muut jalkoihin?

Tällä hetkellä VAU:n ja Paralympiakomitean yhteisenä tavoitteena on 
tarjota mahdollisuuksia vammaisurheilijan ja -liikkujan polulla. Polku 
ei toimi ilman yhdistyksiä ja seuroja jatkossakaan – jokainen tarvitsee 
harrastamiseen jonkun paikan. Tällä hetkellä yhdistystoiminta liikuttaa 
pääsääntöisesti varttuneempaa osaa jäsenistöstämme, kun lapset ja 
nuoret etsivät liikunnan harrastamisen paikkojaan urheiluseuroista. 
Meille jokainen harrastuspaikka on yhtä tärkeä ja sitä varten lajiliittojen 
mukaan tulo yhteiseen yhteisöön on hyvä asia – seurat ovat heidän 
jäseniään ja mitä useampi ottaa toimintaansa mukaan vammaisia liik-
kujia, sitä parempi.

Huippu-urheilun osalta suurin muutos ei tapahdu nyt, vaan se tapahtui 
jo vuonna 2014. Tällöin Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö vas-
tasi ensimmäisen kerran myös paralympialajien huippu-urheilun tuen 
jakamisesta lajiliitoille. Nykyinen Paralympiakomitea on tehnyt tiivistä 
yhteistyötä Olympiakomitean kanssa ja tätä yhteistyötä tullaan jatka-
maan tulevaisuudessakin.

Vuonna 2020 uudet säännöt tuovat tullessaan muutoksen myös pää-
töksentekoon. Valtuustoa ei enää valita ja sen tilalle tulevat kevät- ja 
syyskokoukset, johon osallistumisoikeus on kaikilla VAU:n jäsenillä. 
Ylimääräisessä kokouksessa toivottiin, että kokousten lisäksi tulisi eri-
laisia keskustelutilaisuuksia ja muita mahdollisuuksia vaikuttaa toimin-
taan, jotta kentän ääni kuuluisi toiminnan suunnittelussa myös jatkossa. 
Näillä päätöksillä ja evästyksillä on hyvä lähteä etenemään kohti uutta.

Liikunnallista kesää jokaiseen VAU:n jäsenyhdistykseen ja -seuraan, 
pidetään itsemme ja muut liikkeessä! Kesäterveisin,
Riikka Juntunen ja muu VAU:n toimiston väki

www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimintaa/harrastusviikko
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Ilmianna Hyvä tyyppi vammaisur-
heilun ja -liikunnan kentältä!

VAU kiittää kaikkia liikunnan ja urheilun parissa toimi-
via vapaaehtoisia heidän tekemästään merkittävästä 
työstä. Tiedätkö Sinä palkinnon arvoisen vapaaeh-
toisen? Hyvän tyypin, joka omalla olemuksellaan ja 
toiminnallaan on tuonut panoksensa liikunnan ken-
tälle.  Tiedätkö siis tuomarin, ohjaajan, valmentajan, 
avustajan, liikuntavastaavan, liikuntatoimikuntaa, 
luokittelijan, kouluttajan, toimitsijan tms.? Ilmianna 
meille Hyvä tyyppi! Hyvät tyypit palkitaan Hyvä tyyppi 
-t-paidalla ja diplomilla. Ehdottaa saa useampaakin 
henkilöä.
  Ilmiantoja otetaan vastaan 30.9. asti. Ilmiannosta 
tulee selvitä henkilön nimi, s-posti ja puhelinnumero, 
missä seurassa tai yhdistyksessä toimii sekä pieni pe-
rustelu hänen tekemästä vapaaehtoistyöstä. Ilmiannot 
sähköpostitse lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi.

Liikuntamaa ja Apuväline 2019 
-messut

VAU isännöi jo perinteeksi muodostunutta Liikunta-
maa-messutapahtumaa joka toinen syksy Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksessa Apuväline-messujen 
yhteydessä. Liikuntamaa järjestetään seuraavan ker-
ran 7.–9. marraskuuta 2019.
  Tarjolla on Messukeskuksen E-hallin täydeltä vam-
maisurheilun ja -liikunnan kokeilumahdollisuuksia ja 
tietoutta. Kolmen messupäivän aikana voi tutustua 
lajeihin, välineisiin ja harrastusmahdollisuuksiin yli 
30 toimintapisteellä. Vuoden 2019 Liikuntamaan isot 
teemat ovat luontoliikunta ja e-urheilu. Tervetuloa!

Hyödynnä Tevellan väline-etu! 

Erillisestä liitteestä löydät esitteen Tevellan välineistä. 
Esitteen tuotteet saat 25 % alennuksella ja Tevellan 
muu valikoima 15 % alennuksella. Etu ei koske vali-
koiman nettohintaisia tuotteita eikä kalusteita. Etu on 
voimassa 31.12.2019 asti. Etu ei koske kuluttajia tai 
jälleenmyyjiä. Edun saat koodilla VAU19.
  Muista syöttää koodi verkkokaupassa tai kerro se 
tilauksen alussa, mikäli teet tilauksen puhelimitse tai 
sähköpostitse. Tevella, puh. (03) 380 5300, asiakas-
palvelu@tevella.fi

Kuntokuuta ja kuntoilua

Kuntokortti uudistui ja nyt sama kuntokortti käy sekä hel-
mi- että syyskuussa. Kortteja voi tilata maksutta VAU:sta 
tai tulostaa sivuilta www.kuntokuu.fi. Toinen tapa osal-
listua Kuntokuuhun on kirjautua sähköisen kuntokortin 
käyttäjäksi osoitteessa www.kuntokuu.fi/kuntokortti. 
  Kuntokorttiin merkitään omat liikuntasuoritukset Kunto-
kuun ajalta ja kortit palautetaan viimeistään seuraavan 
kuukauden loppuun mennessä VAU:hun, joko suoraan 
tai oman yhdistyksen kautta. Helmikuun Kuntokuussa 
korttien palautus siis maaliskuun loppuun mennessä ja 
syyskuun Kuntokuussa lokakuun loppuun mennessä.
  Kuntoilun apuna ja motivaattorina voi käyttää liikunta-
suosituksia. Uusin on fyysisen aktiivisuuden suositukset 
toimintaesteisille aikuisille, jotka löytyvät osoitteesta: 
https://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/fyysi-
sen-aktiivisuuden-suositukset
  Monelle ovat tuttuja soveltavat liikuntapiirakat http://
www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/soveltavat_liikunta-
piirakat, joissa suositukset tulevat lajien kautta. Määrät 
ovat molemmissa yllämainituissa suosituksissa samat.
  Lisäksi VAU julkaisi aikuisille Parempaan kuntoon 
-oppaat, joista saa hyvää vinkkiä liikunnan aloittamiseen 
ja ravintoon. Oppaita voi tilat VAU:sta ja ne löytyvät 
sähköisessä muodossa https://www.vammaisurheilu.fi/
palvelut/materiaalit/parempaan-kuntoon-oppaat. 
  Jo aiemmin tehty elinsiirron saaneiden kuntoilunopas 
löytyy myös painettuna ja sähköisessä muodossa osoit-
teesta https://www.vammaisurheilu.fi/images/tiedostot/
ladattavat-tiedostot/elinsiirto_liikuntaopas2014pdf-1.pdf

Välineiden vuokraus

Kesä tulee ja pyöräilemään pitäisi päästä. Omaa pyörää 
ei ole, joten mikä avuksi? Soveltavan liikunnan apuväli-
netoiminta SOLIA vuokraa erilaisia liikunnan apuvälinei-
tä. Löytyy erilaisia pyöriä, pelituoleja, pienpelejä ym. 
  SOLIA vuokraa liikunnan ja urheilun apuvälineitä kaikil-
le ilman vamma-, diagnoosi- tai järjestörajoja. Välineet 
sopivat pääsääntöisesti itsenäisesti liikkuville. Pidä siis 
kiirettä, jos mielit kesäksi pyörää tai jotain muuta liikun-
nan apuvälinettä: https://www.vammaisurheilu.fi/palve-
lut/solia.
  Eri tahot, jotka vuokraavat toimintavälineitä sekä vam-
maisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä löydät yhteisen 
sivuston alta www.valineet.fi. Tutustu!

www.kuntokuu.fi
www.kuntokuu.fi/kuntokortti
https://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/fyysisen-aktiivisuuden-suositukset
http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/soveltavat_liikuntapiirakat
https://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/parempaan-kuntoon-oppaat
https://www.vammaisurheilu.fi/images/tiedostot/ladattavat-tiedostot/elinsiirto_liikuntaopas2014pdf-1.pdf
https://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/solia
www.valineet.fi
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Yhteistyössä:

Välineitä soveltavaan liikuntaan
Tevellalta löytyy monipuolinen leikki- ja liikuntavälinevalikoima soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun 

tapahtumiin. Välineet ovat toimia ja kestäviä. Mielikuvitusta käyttämällä välineet muuntuvat moneen. 

Niitä voi käyttää leikissä ja liikunnassa päiväkodeissa, kouluissa ja esimerkiksi vammaisyhdistysten 

tapahtumissa. Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU on tehnyt Tevellan kanssa yhteistyötä jo yli 15 

vuotta. Tästä esitteestä löytyvät VAU:n kokeneimpien kouluttajien vinkkejä välineiden soveltamiseen. 

Lisää ideoita välineiden käyttöön ja soveltamiseen löytyy www.vammaisurheilu.fi.

Hyödynnä etu!

Esitteen tuotteet 25 % alennuksella ja Tevellan muu valikoima  
15 % alennuksella. Etu ei koske valikoiman nettohintaisia tuotteita eikä 

kalusteita.

Etu on voimassa 31.12.2019 asti. Etu ei koske kuluttajia tai jälleenmyyjiä. Edun saat koodilla VAU19. 

Muista syöttää koodi verkkokaupassa tai kerro se tilauksen alussa, mikäli teet tilauksen puhelimitse tai 

sähköpostitse.

151094 ILMAPALLON PÄÄLLINEN
Värikkäästä puuvillakankaasta valmistettu 
ilmapallon päällinen, jossa on aukko ilmapallon 
sisälle laittamista ja täyttämistä varten. Suojaa 
ilmapalloa teräviltä kohteilta ja näin estää sen 
hajoamisen. Sopii erinomaisesti leikkivarjon kanssa 
käytettäväksi. Toimitukseen sisältyy 3 ilmapalloa ja 
suutin. Korkeus n. 30 cm. 7 € 

KULKUSPALLOT
Kimmoisa, mutta heikosti pomppiva pehmeä 
kulkuspallo. Reikien ansiosta kellojen ääni kuuluu 
erityisen kirkkaasti. Värit vaihtelevat.  

151069 Pieni kulkuspallo 15 cm. 25 € 

151274 Kulkuspallo 20 cm. 35 € 

083301 SILMÄLAPUT
Yksinkertainen ja helppokäyttöinen suojus, jossa on tummat 
laput ja elastiset kiinnitysnauhat. 6 € 

Sopii erilaisiin peleihin esim. 

sulkapalloon. Päällinen tuo 

ilmapalloon painoa ja täten 

sen ohjautuvuus paranee.

Toimii sovelletuissa aistiharjoit-

teissa ja peleissä esim. sovellettu 

maalipallo. 

151122 HELISEVÄ JALKAPALLO
Keinonahkainen jalkapallo, jonka sisällä olevien kulkusten avulla 
pelaaja kuulee, kun pallo liikkuu. 35 € 

151175 MAALIPALLO
Virallinen maalipallo, jonka sisällä on kulkusia. Palloa 
voidaan käyttää muissakin pallonvierityspeleissä. 
Ø 22 cm. Paino 1,250 kg. Pallon väri sininen. 89 € 
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151017 HAHTUVAPALLO
Erinomainen sulkapallon harjoitteluun. Pallo 
on pehmeä ja melko hidas eikä ole altis tuulelle. 
Ø 7 cm. 1,2 € 

155666 HEITTOHUIVIT
Kevyet heittohuivit on helppo ottaa kiinni. Soveltuvat hyvin 
käytettäviksi mm. heittolautasten, sulkapallo- ja harjoittelumailojen 
kanssa. 6 kpl setti. Pituus n. 35 cm. 14,90 € 

152528 LÄTTY FRISBEE
Kevyt ja ohut joustavasta ja pehmeästä muovista 
valmistettu frisbee. Ø 18 cm. 6,9 € 

Antaa mukavan aistimuksen 

käsissä tunnusteltaessa. 

Toimii heittoharjoitteissa ja 

sulkapallossa.

152585 PEHMOFRISBEE
Umpisolumuovinen, sileäpintainen, pehmeä frisbee. Väri voi vaihdella. Paino n. 100 g. 1 kpl. 
Ø 21 cm. 7,5 € 

151165 HELISEVÄT SAMMAKOT
Nämä sammakot sopivat hernepussien tavoin käytettäviksi. Sisällä helisevä kulkunen 
luo uudenlaisia ja monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Materiaali on pehmeää kumia. 
Setissä 6 sammakkoa 39,9 € 

Tarkkuusheittovälineenä 

hyvä ja alustana voi käyttää 

curlingmattoa, curlingin 

laskumattoa tai tähtäysmaali-

setin maton kanssa.

151003 JÄTTIKUUTIO
Ilmatäytteinen ja värikäs jättikuutio, jota on mukava pallotella 
ilmassa, sillä kevyen kuution liikkeet ovat hitaita. Täytetään 
ilmalla täyttöaukoista (esim. hiustenkuivaajalla tai pölynimurin 
puhallustoiminnolla). Tiheän nylonkankaan ansiosta ilma 
pysyy kuution sisällä hyvin ilman erillistä ”sisäkumia”. 
Koko 120 x 120 cm. 84 € 

Soveltaen toimii lapsilla 

nyrkkeilysäkkinä. Rentou-

tuksessa esim. osallistujat 

makaavat maassa rivissä 

ja ohjaaja pyörittää kuutio-

ta rivin päällä.

152406 TÄHTÄYSMAALISETTI
Numeroista koostuva matto soveltuu erinomaisesti monenlaisiin matemaattisiin peleihin. Samalla kehittyvät 
heittotarkkuus ja käsi-silmä-koordinaatio. Setissä maton lisäksi neljä värikästä hernepussia. Matto 210 x 150 cm. 145 € 

Voit käyttää erilaisia 

välineitä kuten frisbee, 

hernepussit, helisevät 

sammakot, curlingkivet.
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151949 Curling-ramppi.  
Apuväline esimerkiksi curling-kivien vieritykseen 
istuma-asennosta. Väri voi vaihdella. Rampin 
pituus 177 cm ja leveys 26 cm. 280 € 

152131 Curling-kivet.  
Pakkauksessa 8 muovista kiveä (4 punaista ja 4 sinistä). 
Pohjassa 3 metallista laakeria, joiden varassa kivet 
liukuvat. Pakattu kätevään kantolaukkuun, joka helpottaa 
merkittävästi kivien kuljettamista. Korkeus 9 cm. 
Ø 18 cm. 495 € 

152481 Curling-matto.  
Vinyylinen maalimatto. Ø 120 cm. 72 € 

152481-3 Curling-setti.  
Setti sisältää curling-maton, -kivet ja -työntimet. 520 € 

152484 Curling-laskumatto.  
Laskumaton avulla voi pelata useita laskupelejä curling-
kivillä, esimerkiksi venttiä tai alaspäin 101:stä. Vahvaa 
PVC-muovia. Ø 120 cm. 84 € 

152651 Curling-työntimet.  
Vaihtoehto käsin liu’uttamiselle. Pakkaus sisältää 2 kpl 
muovista työnnintä. 63 € 

151949

152131

152481

152484

152651

Voit käyttää kivien sijaan 

erilaisia heittovälineitä, kuten 

frisbee, hernepussit, helise-

vät sammakot.

Curling-kivet toimivat kevyinä kah-

vakuulina. Voit käyttää keilauksessa 

pallon sijaan. Matto toimii eri välinei-

den kanssa hyvin tarkkuusalustana.

096376 PÖYTÄCURLING
Compact Curling on nopea ja jännittävä pöytäpeliversio curlingista. Se sopii kaikenikäisille pelaajille. Curlingrata rullataan auki ja asetetaan suoraksi: peli on pystytetty! Yli metrin pituinen rata. 
Curling-kivien kuulalaakerirakenne antaa aitoa curlingin tunnetta. 21,9 € 

Jos ei pysty tarttumaan minikiviin, niin sen 

liikkeelle laittamiseen voi käyttää esim. 

viivoitinta, pöytäpelimailaa tai kevyttä 

paistinlastaa.

156222 LATTIAMUODOT
Lasten motoristen, kielellisten ja käsitteellisten taitojen sekä avaruudellisen ajattelun kehitystä tukeva väline. Liikunnassa lattiamuodot ovat mainio osa motoriikkarataa. Soveltuvat myös 
luokittelu- ja lajittelutehtäviin. Lattiamuotojen avulla yhdistetään erinomaisesti liikunnan ja matematiikan oppiminen. Paketissa on sininen, punainen, keltainen ja vihreä neliö, suorakulmio, 
ympyrä ja kolmio. Materiaalina on paloturvallinen huopamainen matto, kumipohja pitää palat turvallisesti paikoillaan liukkaallakin lattialla. Mukana monipuolinen suomenkielinen käyttöopas. 
Neliön koko 33x33 cm. Setissä yht. 16 kpl. 69,9 € 

Muodot toimivat myös hyvin paikannäyttä-

jinä, mistä toiminta alkaa tai päättyy, minkä 

kuvion kohdalla pitää tehdä mitäkin.
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155674 LEIKKIVARJO
Materiaalina värikästä kevyttä tekokuitua. Keskiaukossa on verkkokangasta. Varjon reunaan 
on ommeltu 10 mm paksu vahvistenauha, joka helpottaa varjosta kiinnipitämistä. Mukana 
säilytyspussi. Ø 3,5 m. 37,5 € 

155306 TAIKAHUIVIT
Värikkäät, kevyet nylonhuivit houkuttelevat lapsia leikkiin. Käytä taikurin huivina tai 
heittele huivia ilmaan ja ihaile sen kevyttä laskeutumista. Setissä 12 huivia, väreinä 
oranssi, punainen, sininen ja vihreä. Koko 66 x 66 cm. 32,5 € 

156303 MERKKAUSKARTIOT
Kestävästä muovista valmistetut merkkauskartiot. 
Kartioihin käytetty muovi on pehmeää ja taipuisaa, 
joten ne eivät satuta eivätkä hajoa, vaikka niiden päälle 
astuisi. Paketissa on 40 kasattavaa kartiota kätevässä 
kantotelineessä. Neljä eri väriä, 10 kpl kutakin. 
Korkeus 5 cm. Ø n. 19 cm. 32 € 

436202 PEHMONOPPA
Vaahtomuovinen arpakuutio sopii mainiosti 
moniin liikunta- tai laskentaleikkeihin. 
Koko 15 x 15 x 15 cm. 11,5 € 

Noppaa voi jokainen osallistuja heit-

tää vuorotellen ja nopan pisteiden 

lukumäärä kertoo liikkeen toistojen 

määrän, kauan liikettä tehdään esim. 

1piste=minuutti. Nopan avulla voi 

myös muodostaa ryhmät. Kaikki, 

jotka saavat saman pistemäärän kuu-

luvat samaan ryhmään.

Hyvä väline heittämisen ja 

kiinniottamisen harjoitteluun. 

Sirkusteemalla jokainen voi 

olla tähti oman taikahuivi-

temppunsa kanssa. 

REIKÄPALLOT
Kekseliään muotoinen reikäpallo, joka on helppo ottaa kiinni tai heittää vaikka yhdellä sormella. Valmistettu kestävästä 
kumiyhdisteestä, jossa on hiukan luonnonkumia. Pallo pitää hyvin muotonsa, mutta on myös joustava.  

151810 Reikäpallo 12 cm. 9,9 € 

151815 Reikäpallo 21,6 cm. 14,9 € 

Eritasoisilla ja ikäisillä 

ryhmillä toimii jalkapallossa, 

sählyssä, vedessä. Turvallinen 

ja hauska. Helppo tarttua.



Nämä ja paljon muuta: www.tevella.fi

262001 COSMO VALOPELI
Opettajien ja terapeuttien kehittämä Cosmo-valopeli sisältää 6 modulaarista ja aistinvaraista laitetta, 14 erilaista applikaatiota 
sekä säännöllisesti päivitettäviä opetussuunnitelmia ja aistiharjoituksia. Ihanteellinen väline mm. kouluille, päiväkodeille, 
erityiskouluille ja terapeuteille. Cosmoa voit käyttää minkä tahansa oppiaineen tunneilla toiminnallistamaan opetusta, harjoitella 
tarinankerrontaa, motorisia taitoja, koordinaatiota, improvisointia, syy-seuraussuhteita, liikunnallisia tehtäviä ja pelejä sekä 
paljon muuta. Toimii iPadilla (ei sisälly toimitukseen). 
 995 € 

Tutustu lisää

www.filisia.com
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Yhteistyössä Tevella ja Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
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