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Kuntokuu tulee ja 
uudistuu!

Vuoden vaihtuessa alkaa uusi 
mahdollisuuksien vuosi, niin 
myös liikkumisessa. Helmikuu 
on jälleen Kuntokuu, jolloin 
voit kerätä liikuntasuorituksiasi 
Kuntokorttiin joko paperilla tai 
sähköisesti www.kuntokuu.fi 
-sivuillamme. 

Tänä vuonna haluamme tehdä 
liikkumisen vieläkin hauskem-
maksi ja annamme teille joka 
päivä helmikuun ajan uuden 
jumppakuminauhaliikkeen vi-
deona ja selostettuna. Videoita 
on hyvä seurata ja ottaa vaikka 
omaan jumpparutiiniin tai aloit-
taa ihan uudet rutiinit. 

Kuntokuu on joka kuu, vaikka 
arvommekin osallistujien kesken 
palkintoja helmi- ja syyskuus-
sa. Se ei kuitenkaan estä teitä 
käyttämästä Kuntokuun ideaa ja 
laittamasta vaikka omaa kilpai-
lua pystyyn.

Koko vuoden ajan toteutamme 
eri aiheista liikunnallisia esimerk-
kejä luettavaksi ja seurattavaksi- 
joten seuratkaahan 
www.vammaisurheilu.fi -sivuja!

Lisätiedot Kuntokuusta: 
VAU, Viivi Kuja-Kyyny, 
puh. 044 752 9360, 
toimisto@vammaisurheilu.fi

Unelmien liikuntavuosi

Alkanut vuosi on liikuntajärjestöjen yhteinen Unelmien liikunta-
vuosi. Vuoden tavoitteena on järjestää mahdollisimman paljon 
erilaisia liikuntatapahtumia paikallisella tasolla. VAU on mukana 
Suomen satavuotisjuhlallisuuksissa Tampereella marraskuussa 
Liikuntamaa-tapahtumallaan. Liikuntamaassa on esillä vam-
maisurheilun ja -liikunnan uusia tuulia, unohtamatta perinteitä. 
Yhdistyksille ja seuroille messut tarjoavat ideoita oman toiminnan 
kehittämiseen ja jokainen messukävijä pääsee testaamaan erilai-
sia liikuntalajeja. Tervetuloa mukaan!
 
VAU:n kannalta Unelmien liikuntavuosi antaa mahdollisuuden 
elää YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista 
todeksi. Sopimuksen artikla 30.5 nostaa esille yhdenvertaiset 
osallistumisen mahdollisuudet kaikille suunnattuun urheilutoimin-
taan ja samalla mahdollisuus omaan, erityiseen toimintaansa. 
Unelmien liikuntavuoden aikana voimme tuoda eri vammaisurhei-
lun ja -liikunnan lajeja tutuiksi muillekin. Sisäcurling, puhallustikka 
ja boccia ovat vammaisurheilun parista liikkeelle lähteneitä sisä-
pelejä, jotka soveltuvat kaikille. Frisbeegolf ja tarkkuussuunnistus 
taas liikuttavat ulkona. Toivon, että tämän vuoden aikana VAU:n 
jäsenet järjestävät omilla paikkakunnillaan kaikille avoimia tapah-
tumia tai haastavat vaikka kuntavaaliehdokkaita mukaan tapah-
tumiin. Liikuntamaan lisäksi tuleva vuosi tarjoaa vertaisohjaaja- ja 
liikuntavastaavakoulutuksia, paikallisen toiminnan seminaareja, 
Kuntokuu-kampanjaa, maalipallon EM-kilpailut syyskuussa Pa-
julahdessa, lasten ja nuorten Valtti-ohjelmaa sekä paljon muuta. 
Ollaan näkyvillä, käydään keskusteluja, hyödynnetään verkostoja, 
tunnistetaan osallistumisen esteitä ja käydään niiden kimppuun – 
tehdään tästä hieno yhteinen urheiluvuosi! 

Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
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Apurahaa ja stipendejä jälleen 
jaossa

AHOS-APURAHA
Osaamisen kehittämiseen jaettavia apurahoja 
myönnetään kahdesti vuodessa. Ahos-apu-
rahaa voivat hakea esimerkiksi valmentajat, 
ohjaajat, yhdistys- ja seuratoimijat tai koulut-
tajat, jotka haluavat kehittää omaa osaamis-
taan vammaisurheilun ja -liikunnan teemoissa. 
Ahos-apuraha ei ole tarkoitettu urheilijoiden 
omaan valmentautumiseen tai omaan liikun-
nan harrastamiseen. Hakijan omavastuu on 20 
prosenttia haetusta summasta. Seuraava haku 
loppuu helmikuun loppuun mennessä. Apura-
haa voi hakea www.vammaisurheilu.fi -sivujen 
kautta sähköisesti tai sivuilta ladattavalla pape-
risella lomakkeella. 

STARTTI-STIPENDI
VAU:n ja Tukilinja-lehden Startti-stipendijärjes-
telmällä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen 
vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa. Yksilöha-
kijoina Startti-stipendiä voivat hakea omassa 
urheilulajissaan alkutaipaleella olevat mutta 
harrastuksessaan tavoitteelliset vammaiset lii-
kunnan harrastajat ja urheilijat iästä riippumat-
ta. Hakijoina voivat olla myös sellaiset seurat ja 
yhdistykset, joissa järjestetään vammaisurhei-
lu- tai -liikuntatoimintaa tai joissa suunnitellaan 
tällaisen toiminnan aloittamista. Seuraava haku 
loppuu helmikuun loppuun mennessä. Apura-
haa voi hakea www.vammaisurheilu.fi -sivujen 
kautta sähköisellä lomakkeella.

KKI-HANKETUKI
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa talou-
dellista tukea paikallisille toimijoille, jotka jär-
jestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa 
sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä 
kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä sään-
nöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Tukea on 
jaossa kaksi kertaa vuodessa: 31.3. ja 30.9. 
KKI-hanketuesta lisää ohjelman sivuilta 
www.kkiohjelma.fi.

Mitä kuuluu VAU:n pilotille?
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
kuluva kolmivuotiskausi keskittyy strategisesti 
vammaisliikunnan ja -urheilun kehittämiseen 
seura- ja yhdistystoiminnassa ja näin ollen 
käynnistimme jäsenillemme liikunnan kehitys-
ohjelman viime vuoden puolella. Ohjelmassa on 
mukana neljä jäsentämme ja alkukartoituksen 
jälkeen tapaamiset on aloitettu. Kohtaamiset 
jäsentemme kanssa ovat olleet onnistuneita ja 
niiden jatkaminen on myös tulevaisuutta. Nyt 
tavoitteita on asetettu ja on aika ryhtyä toimeen!

VAU:n maksuttomat 
liikuntavastaavakoulutukset
• Liikuntavastaavakoulutus 18.3.2017 
  Varkaudessa, ilmoittautuminen 20.1.2017 
  mennessä
• Liikuntavastaavakoulutus 25.3.2017 Vaasassa,    
  ilmoittautuminen 3.2.2017 mennessä

Ilmoittautumiset ja lisätiedot joko sähköisesti 
sivuillamme www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa 
tapahtumia –> Koulutukset ja kurssit) tai Viivi 
Kuja-Kyyny, viivi.kuja-kyyny@vammaisurheilu.fi.

Suomi 100 on myös Liikuntamaa-
vuosi
Liikuntamaa järjestetään jälleen Tampereella 
9.–11.11.2017 ja samalla se on myös virallinen 
Suomi 100 -tapahtuma. Messuista kuullaan vielä 
vuoden mittaan, mutta kalenteriin se on hyvä 
merkata jo tässä vaiheessa!

VAU:n liittovaltuuston kokous
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
liittovaltuuston kokous järjestetään la 13.5 Ki-
sakallion urheiluopistolla Lohjalla. Lisätietoja 
myöhemmin!


