
JÄSENKIRJE 1 / 2018

VAU:n tulevaisuusillat

VAU järjestää keväällä vammais-
urheilun ja -liikunnan tulevaisuusil-
toja eri puolilla Suomea. Kiertueen 
tavoitteena on kuulla liikkujien sekä 
yhdistysten ja seurojen toiveita 
VAU:n suuntaan. Keskusteluilloissa 
pohditaan, mitä VAU:n tulee tule-
vaisuudessa tehdä. Kaikki tilaisuu-
det pidetään klo 17.00–18.30.

Paikkakunnat ja päivämäärät
• 5.2. Turku
• 7.2. Helsinki
• 8.2. Pori
• 12.2. Tampere
• 14.2. Joensuu
• 15.2. Kuopio
• 21.2. Rovaniemi
• 28.2. Lappeenranta
• 9.3. Hämeenlinna
• 12.3. Lahti
• 14.3. Oulu
• 15.3. Seinäjoki
• 26.3. Mikkeli
• 28.3. Jyväskylä

Ilmoittautumiset sähköisellä lo-
makkeella osoitteessa 
www.vammaisurheilu.fi   
Lisätiedot: Riikka Juntunen, 
riikka.juntunen@vammaisurheilu. i, 
puh. 0400 340 091.

VAU:n liittokokous 28.4.

VAU:n sääntömääräinen liittokoko-
us pidetään lauantaina 28. huhti-
kuuta 2018 Helsingissä, Radisson 
Blu Royal Hotellissa (Runeber-
ginkatu 2). Kokouksessa tehdään 
valinnat liittohallitukseen ja liittoval-
tuustoon sekä päätetään seuraa-
van kolmen vuoden toiminnasta. 
Lisätiedot: riikka.juntunen@vam-
maisurheilu.fi, puh. 0400 340 091.

Mennäänkö niin kuin aina ennenkin?

VAU:n liittokokous kokoontuu tekemään valinnat tulevien vuosi-
en toiminnalle Helsingissä 28.4. Kokouksessa jokaisella VAU:n 
jäsenyhdistyksellä tai -seuralla on yksi ääni, yhteensä ääniä on 
tämän hetkisen jäsenmäärän mukaan 249. Edellisessä liittokoko-
uksessa keväällä 2015 todettiin, että tehdyt valinnat ovat olleet 
hyviä, mutta aivan kaikkeen toimintaan ei oltu tyytyväisiä.
  Tulevaa kokousta on pohjustettu jo viime vuonna tehdyllä jä-
senkyselyllä, johon vastasi 128 henkeä. Vastauksissa arvioitiin, 
että VAU on onnistunut parhaiten vammaisten kilpaurheilussa ja 
olosuhdetyössä, ja heikoiten seurojen ja yhdistysten tukemises-
sa. Erot osa-alueiden välillä olivat kuitenkin hyvin pieniä.
  VAU:n olosuhdetyötä arvioitiin onnistuneeksi, mutta erot paik-
kakuntien liikuntapalveluiden saavutettavuudessa ovat suuret. 
Paikallistasolla on myös havaittavissa inkluusioon viittaavaa 
toimintaa, mikä näkyy parhaiten urheiluseurojen havahtumisena 
vammaisten liikkujien mukaan tuloon.
  Kansainväliseen kilpaurheilumenestykseen oltiin tyytyväisiä ja 
vammaisurheilijoiden harjoitteluolosuhteiden nähtiin parantuneen. 
Vastaajat arvioivat, että kilpailumahdollisuuksia on Suomessa 
liian vähän. Lasten ja nuorten vähenevä liikkuminen ja alueellinen 
eriarvoisuus palveluiden saatavuudessa huolestuttivat monia.
  VAU:ta kaivattiin eniten vammaisliikunnan ja -urheilun asiantun-
tijana, lajiliittojen kumppanina, tiedottajana ja varmistamassa, että 
vammaisten tarpeet eivät jää huomiotta.
  Ennen liittokokousta järjestetään 14 paikkakunnalla Vammais-
urheilun ja -liikunnan tulevaisuusillat. Tervetuloa mukaan miet-
timään jatketaanko nykyisellä linjalla, vai uskalletaanko tehdä 
ennakkoluulottomia, uusia valintoja!

Terveisin,
Riikka Juntunen, toiminnanjohtaja

www.vammaisurheilu.fi
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Urheiluyhteisö muutti ja VAU sen 
mukana
VAU muutti muiden n. 50 lajiliiton ja yhdistyksen 
kanssa Helsingin Pasilasta muutaman kilomet-
rin luoteeseen Pitäjänmäkeen. Uusi posti- ja 
käyntiosoitteemme on Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry, Valimotie 10, 4. krs., 00380 
Helsinki. Muut yhteystiedot pysyvät samana. 

Kuntokuu tulee – nyt hiihdetään!
Kuntokuu on VAU:n koordinoima kuntoliikun-
takampanja, jota vietetään kahdesti vuodessa. 
Vuoden ensimmäinen Kuntokuu on käynnissä 
1.–28.2. Kuntokortteja on voinut tilata VAU:sta 
sekä tulostaa Kuntokuu.fi-sivustolta. Voit myös 
täyttää sähköistä e-kuntokorttia samalla sivustol-
la. Helmikuun Kuntokuun teemana on hiihto. Se 
näkyy Kuntokuu.fi-sivustolla, jossa julkaistaan 
hiihtoon liittyviä juttuja. Muista seurata sivuja ja 
saat oivia vinkkejä niin pysty- kuin kelkkahiih-
toon.

Osoitteemme on vaihtunut, joten muista lähettää 
kuntokortit osoitteeseen VAU ry, Valimotie 10, 4. 
krs., 00380 Helsinki. Kortit tulee lähettää viimeis-
tään 15.3. mennessä, jotta ne ehtivät mukaan 
Kuntokuu-arvontaan. E-kortin täyttäjät tulevat 
automaattisesti arvontaan mukaan.

Jäsenyhdistyksille rahallista 
tukea liikuntaan
VAU:n nettisivuille on listattu apurahat ja tuet, 
joita jäsenyhdistykset ja yksittäiset henkilöt voi-
vat hakea. Tukea löytyy mm. liikuntakokeiluihin, 
välineisiin ym. Lue lisää www.vammaisurheilu. 
i/palvelut/jasenpalvelut/apurahat-ja-tuet. Tässä 
muistutukseksi vielä kevään hakuajat.
• Ahos-apuraha (kouluttautumiseen) – helmi-
kuun loppuun mennessä
• Vammaisurheilun tuki (liikuntavammaiset) –
maaliskuun loppuun mennessä
• Startti-stipendi – huhtikuun loppuun mennes-
sä

Kiitos vastauksistanne jäsentieto-
kyselyyn!
Kiitos kaikille VAU:n jäsentietokyselyyn vastan-
neille. Näin saamme mm. pidettyä yhteystiedot 
ajan tasalla.

Tulevia tapahtumia
3.3. Liikuntavastaavakoulutus, Janakkala 
Mukaan mahtuu vielä! Ilmoittautumiset: Tiina 
Siivonen, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, puh. 
040 833 4869

9.–10.3. KokoNAISseminaari, Pajulahti 
Ohjelmaan kuuluu leppoisaa talvilajeihin tutustu-
mista sekä seminaari, jossa pohditaan vammais-
urheilua ja naiseutta eri näkökulmista. Illanviet-
toa unohtamatta! 
Ilmoittautumiset: www.pajulahti.com/kokonaisse-
minaari

9.–18.3. Talviparalympialaiset, Pyeongchang 
Talviparalympialaiset käydään pian olympia-
laisten perään Etelä-Korean Pyeongchangissa. 
Suomalaisittain mitaliodotuksia on ainakin lu-
milautailija Matti Suur-Hamarin ja hiihtäjä Ilkka 
Tuomiston osalta. Kisoja voi seurata Ylen kana-
vilta, ja äänessä on mm. VAU:n Tuomas Törrö-
nen!
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