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Uudet oppaat kannusta-
vat parempaan kuntoon
VAU julkaisi neljä Parempaan kuntoon 
-opasta, jotka on suunnattu aikuisille, 
joilla on 1) näkövamma, 2) CP-vam-
ma, 3) selkäydinvamma tai 4) ampu-
taatio tai dysmelia, ja jotka haluavat 
tukea säännöllisen liikunnan aloitta-
miseen. Parempaan kuntoon -oppai-
siin on koottu fyysisen aktiivisuuden 
perusteiden ja terveellisen ravitsemuk-
sen lisäksi käytännöllisiä vinkkejä ja 
niksejä. Se, että kukin opas on koh-
dennettu vain yhteen vammaryhmään, 
mahdollistaa sen, että oppaita on 
helpompi hyödyntää kuntoutuksessa, 
sopeutumisvalmennuksessa ja ver-
taistoiminnassa.
   Oppaita on painettuina ja pdf-ver-
sioina, näkövammaisten opas myös 
html-tiedostona ja Daisyna. Painettuja 
oppaita voi tilata VAU:sta toimisto@
vammaisurheilu.fi maksutta (5 tai 
enemmän oppaan tilauksesta peri-
tään postimaksu). Sähköiset versiot 
löytyvät maksutta verkosta osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi.
    Lisätiedot oppaista: 
VAU, tutkimuspäällikkö Aija Saari, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 506 4208.

Muutoksen tuulia

Marraskuussa 2018 Suomen Paralympiakomitean ja VAU:n hallitukset 
hyväksyivät aiesopimuksen järjestöjen toimintojen yhdistämisestä siten, 
että 1.1.2020 alkaen järjestöjen toiminta olisi yhden järjestön alla.
  Tämän jälkeen on ryhdytty toimeen. Työntekijät ovat yhdessä halli-
tusten kanssa miettineet taloutta, rakennetta, uusia sääntöjä, lasten ja 
nuorten liikuntaa, harrastamista, kilpa- ja huippu-urheilua sekä sidos-
ryhmiä ja verkostoja. Yhdistymisestä on kerrottu yhteistyökumppaneille 
ja verkostoille. Lähes aina vastaus on ollut ”Vihdoinkin, jo tätä on odo-
tettukin”. Vaikka olemme kaksi erilaista urheilujärjestöä, meitä yhdis-
tää halu vaikuttaa suomalaiseen liikuntakulttuuriin, halu mahdollistaa 
sujuva vammaisurheilijan ja -liikkujan polku.
   Haluamme olla edelläkävijä ja muutoksen tekijä, mahdollistaja, joka 
näyttää, että marginaalissa oleva vähemmistö voi vaikuttaa – jos us-
kaltaa muuttua. Yhdistyminen tuo uudelle järjestölle nykyistä suurem-
man mahdollisuuden vaikuttaa. Uusi järjestö tulee pysymään nykyisten 
VAU:n yli 260 jäsenen järjestönä. Tämän lisäksi järjestöön tulee mu-
kaan lähes 20 sellaista lajiliittoa, joissa paraurheilu on osa liiton toimin-
taa.
   Paralympiakomitean ja VAU:n yhdistymisessä on kyse eräänlaisesta 
ympyrän sulkeutumisesta suomalaisen vammaisurheilun järjestökentän 
historiassa. Paralympiakomitea (silloinen Paralympiayhdistys) perus-
tettiin vuonna 1994, jotta Suomessa olisi Olympiakomitean tapaan yksi 
taho, joka koordinoi suomalaista vammaishuippu-urheilua. Vammais-
huippu-urheilun osalta suurin muutos tapahtui viisi vuotta sitten, jolloin 
Olympiakomitean huippu-urheilun yksikkö (HUY) perustettiin. Vammais-
huippu-urheilu on nykyään osa HUY:n toimintaa.
   VAU:n jäsenten osalta tämä vuosi on tärkeiden kokousten aikaa. 
Keväällä järjestettävässä ylimääräisessä liittokokouksessa päätetään 
virallisesti yhdistymisestä ja uusista säännöistä. Sen jälkeen alkaa yh-
teisen toiminnan ja talouden suunnittelu, jotta kaikki on valmista vuoden 
2020 alkuun mennessä. 

Aurinkoista kevättä muutoksen tekemisen äärellä,
Riikka Juntunen, toiminnanjohtaja
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Liikuntavastaavakoulutus 
Pyhtäällä 16.3.

Perinteinen VAU:n liikuntavastaavakoulutus järjeste-
tään myös vuonna 2019. Tällä kertaa koulutus on Ky-
menlaaksossa, Pyhtään Sirius Sportissa (Kotitie 10). 
Koulutuksessa on tarjolla tietoa VAU:n ajankohtaisista 
aiheista, puheenvuoroja yhteistyömahdollisuuksista 
ja siellä käydään läpi, miten hakea rahoitusta liikun-
tatoimintaan. Käytännön osiossa tutustutaan mm. 
pienpeleihin. Seuraa VAU:n nettisivuja, jonne ilmestyy 
ohjelma ja muu info.
   Koulutukset ovat kaikille VAU:n jäsenyhdistysten 
jäsenille maksuttomia (max. 2 osallistujaa per yhdis-
tys). Koulutuspäivään sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit 
sekä lounas. VAU ei korvaa koulutuksesta aiheutuvia 
matka-/majoituskuluja. Mikäli ette ole ilmoittaneet 
yhdistyksenne liikuntavastaavan tietoja tai yhdistyk-
sellänne ei ole nimettyä liikuntavastaavaa, voitte silti 
ilmoittaa koulutukseen maksimissaan kaksi henkilöä.
   Ilmoittautumiset 1.3. mennessä ja lisätiedot: Tiina 
Siivonen, puh. 040 833 4869, tiina.siivonen@vam-
maisurheilu.fi.

Luonto kaikille -hankkeen aloitusse-
minaari Pajulahdessa 13.3.

Luonto kaikille -hankkeessa (2018–2020) kehitetään 
Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailukohteiden es-
teettömyyttä ja saavutettavuutta sekä autetaan alueella 
toimivia luontomatkailualan yrityksiä tuotteistamaan ja 
markkinoimaan esteettömiä ja saavutettavia palvelui-
taan.
  Luonto kaikille -hankkeen maksuton avausseminaa-
ri järjestetään Lahden Liikuntakeskus Pajulahdessa 
keskiviikkona 13. maaliskuuta 2019 klo 9.00–16.00. 
Seminaarissa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja 
esteettömistä ja saavutettavista luontomatkailupalve-
luista – niiden haasteista mutta myös suurista mahdol-
lisuuksista. Seminaarissa tuodaan yhteen esteettömien 
palvelujen käyttäjät ja palveluita tarjoavat matkailuyrityk-
set, järjestöt ja muut asiasta kiinnostuneet tahot.
  Aloitusseminaarin ohjelma löytyy osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi/luonto-kaikille
  Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkoon 6.3. men-
nessä: www.lyyti.fi/reg/Luonto_kuuluu_kaikille
  Lisätiedot: VAU, projektipäällikkö Petri Rissanen, pet-
ri.rissanen@vammaisurheilu.fi, puh. 050 555 0345
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Hae VAU:n liikuntatoiminnan 
kehittämishankkeeseen KEHUun

KEHU on VAU:n jäsenten, yhdistysten ja seurojen, 
liikuntatoiminnan kehittämisohjelma. Se on tarkoi-
tettu yhdistyksille/seuroille, jotka haluavat uudistaa 
tai lisätä omaa liikuntatarjontaansa. Kehittämisoh-
jelmassa arvioidaan omaa nykyistä toimintaa sekä 
suunnitellaan ja lähdetään toteuttamaan uutta toimin-
taa. 
   Kehittämisohjelma on yhdistyskohtainen. Koulutuk-
sessa on vain yhden yhdistyksen toimijoita. Edelly-
tyksenä ohjelmaan mukaan pääsylle on, että kehit-
tämispäivään osallistuu vähintään kuusi yhdistyksen 
liikuntatoiminnasta kiinnostunutta henkilöä. Yhdistys 
vastaa ainoastaan koulutuspäivien tiloista ja tarjoi-
luista. VAU vastaa kouluttajan kuluista. 
   Kehittämisohjelman haku on 1.4.–15.5. Kehittämis-
ohjelmaan mukaan päässeille yhdistyksille ja seuroil-
le ilmoitetaan asiasta toukokuun loppuun mennessä. 
Kehittämispäivä on mahdollista järjestää aikaisintaan 
elokuussa. Yhdistys/seura on kehittämishankkeessa 
mukana noin vuoden.
   Kehittämisohjelman hakulomakkeen ja lisätietoa 
löydät täältä https://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/
jasenpalvelut/kehittamisohjelma
   Lue Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten 
(HUN) kokemuksia KEHU:sta  https://www.vammais-
urheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/6798-helsingin-ja-
uudenmaan-nakovammaiset-sai-kehu-sta-paljon-irti-
uusi-haku-aukeaa-huhtikuussa
   Lisätiedot: Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

Sähköinen kysely vammaispalve-
luista ja liikunnasta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ohjaajik-
si opiskelevat Annetta Passi ja Aino Odedeyi valmistele-
vat opinnäytetyötä vammaisten aikuisten harrasteliikun-
nan tukipalveluista. Tavoitteena on selvittää kuljetus- ja 
avustajapalveluiden sekä liikunnan apuvälineiden riit-
tävyyttä ja toimivuutta sähköisen kyselyn avulla. Linkki 
kyselyyn löytyy vammaisurheilu.fi -sivuilta. Toiveena on, 
että mahdollisimman moni liikkumis- ja toimintaesteinen 
aikuinen vastaa kyselyyn. Kysely on auki helmikuun 
2019 loppuun saakka ja opinnäytetyön on tarkoitus val-
mistua kesällä 2019.

Vuoden 2019 Iloliikuttaja-koulutus 
peruuntui

Iloliikuttaja-vertaisohjaajakoulutus peruuntui vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi. Seuraava koulutus järjeste-
tään vuonna 2020. Haku koulutukseen aukeaa elo-syys-
kuussa 2019.
  Myös Kuntostartti, joka olisi ollut Tampereella tammi-
kuussa, peruuntui samasta syystä, eli vähäisen osallis-
tujamäärän vuoksi.

Yhteystietojen päivittäminen

Muistattehan päivittää yhdistyksenne/seuranne muut-
tuneet yhteystiedot VAU:hun, jotta posti tavoittaa oikeat 
henkilöt. Olipa osoite sitten posti- tai sähköpostiosoite, 
niin laittakaa tiedot tulemaan. Tiedot voi päivittää VAU:n 
nettisivujen sähköisellä lomakkeella: https://www.vam-
maisurheilu.fi/palvelut/jasenpalvelut/jasenyhdistykset-ja-
seurat.
  Voit myös soittaa tai laittaa sähköpostia VAU:n toimis-
tolle: puh. 044 752 9360 toimisto@vammaisurheilu.fi

www.vammaisurheilu.fi
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