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UUTTA! Yhdistyksen 
liikuntatoiminnan
kehittämisohjelma

VAU:n uusi yhdistyksen liikuntatoi-
minnan kehittämisohjelma on tar-
koitettu yhdistyksille, jotka haluavat 
uudistaa tai lisätä omaa liikuntatar-
jontaansa. Kehittämisohjelmassa 
arvioidaan omaa nykyistä toimintaa 
sekä suunnitellaan ja lähdetään 
toteuttamaan uutta toimintaa. 

Kehittämisohjelma on yhdistyskoh-
tainen, eli samassa koulutuksessa 
on vain yhden yhdistyksen toimijoi-
ta. Edellytyksenä ohjelmaan mu-
kaan pääsylle on, että kehittämis-
päivään osallistuu vähintään kuusi 
yhdistyksen liikuntatoiminnasta 
kiinnostunutta henkilöä. Yhdistys 
vastaa ainoastaan koulutuspäivien 
tiloista ja tarjoiluista.  VAU vastaa 
kouluttajan kuluista.

Kehittämisohjelman hakulomak-
keen löydät VAU:n nettisivuilta:
www.vammaisurheilu.fi

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

Kisat ja tapahtumat

Tulevat vammaisurheilu ja -liikunta-
tapahtumat sekä tarvittavat tiedot 
niihin ilmoittautumiseksi löytyvät 
VAU:n nettisivuilta: www.vammais-
urheilu.fi. Etusivulla löytyy linkki 
”Selaa tapahtumia”, jonka kautta 
pääsee jäljille mm. tulevista boccia 
tai keilacup-kilpailuista. Yhdistyk-
senne tai seuranne tulevista tapah-
tumista voi ilmoittaa osoitteeseen 
lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi

Lähdetään liikkeelle – yhdessä!

Toukokuussa järjestetään ensimmäinen valtakunnallinen Unel-
mien liikuntapäivä. Unelmien liikuntapäivän tavoitteena on jär-
jestää erilaisia avoimia liikuntapäiviä ympäri Suomen ja liikuttaa 
yli miljoonaa suomalaista. Jokainen meistä voi järjestää oman 
liikuntatapahtumansa ja kutsua muita mukaan. Kaikki tavat liik-
kua ovat hyviä! (Lisätiedot: www.unelmienliikuntapaiva.fi)

VAU:n liittovaltuusto kokoontui 23.4. Helsingissä seminaariin, 
jossa sääntömääräisten päätösten lisäksi tutustuttiin myös yh-
distyksen liikuntatoiminnan kehittämisohjelmaan. Liikunnalla on 
iso merkitys yhdistystoiminnan arjessa ja haluamme tuoda lisää 
ideoita ja käytännön vinkkejä liikuntatoiminnan arkeen. Kehittä-
misohjelma on avoin myös urheiluseuroille, jotka haluavat lähteä 
kehittämään omaa toimintaansa kaikille avoimeksi.
 
Kuluneen kevään aikana Peurungassa järjestetty liikuntavastaa-
vakoulutus kokosi yhteen 35 liikuntavastaavaa – ensimmäistä 
kertaa VAU:n historian aikana paikalla oli osallistujia koko jäsen-
kentän laajuudelta. Yhdessä ja erikseen toimii käytännössäkin! 
Voimme hankkia osaamista yhdessä ja viedä sitä omissa yhdis-
tyksissämme eteenpäin, niin että mahdollisimman moni innostuu 
liikkumaan. 

Ennen kesän tuloa haastan myös jokaisen yhdistyksen mukaan 
syksyn kuntokuuhun. Miten teidän yhdistyksemme innostaa ja 
kannustaa jäsenistöään liikkeelle? 

Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
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Kevään Kuntokuun voittajat

Helmikuu oli Kuntokuu ja palautuneita kunto-
kortteja tuli mukavasti. Seuraavaa Kuntokuuta 
vietetään syyskuussa. Muistakaa tilata kortteja 
ja aktivoida jäsenistö liikkumaan monimuotoi-
sesti: pelaillen, marjastaen, kävellen, pyöräil-
len, kalastaen, haravoiden...
 
Lähtölaukauksena syyskuun Kuntokuulle VAU 
järjestää paikallisen toiminnan seminaarin 
Lahdessa 1.9.2016. Tästä lisää seuraavassa 
jäsenkirjeessä. 

Helmikuun Kuntokuun voittajat

Lahjakortti
Harri Lappalainen, Joensuu
Johanna Salminen, Tampere
Aino Logren-Isotalo, Ylivieska
Joni Roivanen, Naantali
Matti Siivola, Keminmaa

Reppu
Pia Kallio, Tampere
Kaarina Kaunisto, Kotka
Mirva Hartonen, Hamina
Marketta Savukoski, Rovaniemi
Kalevi Ahonen, Savonlinna
Markku Runtti, Tampere
Marja Väänänen, Mikkeli
Maria Vehviläinen, Suonenjoki
Aimo Eskelinen, Suonenjoki
Raija Joronen, Simpele
Unto Toikkanen, Leppävirta
Eila Ripattila, Kouvola
Veikko Rein, Saarijärvi
Liisa Räsänen, Simpele
Antti Sarkkinen, Jääli
Ritva Lindfors, Sysmä
Jonna Kuitunen, Kouvola
Henriina Loisa, Kouvola
Martti Mela, Vihti
Eila Kaikkonen, Kemi

Erityisliikunnan symposio 2.6.
Helsingissä

Erityisliikunnan symposio järjestetään torstai-
na 2. kesäkuuta klo 9.30–16.30 Scandic Park 
Helsingissä. Symposio on suunnattu kaikille 
erityisliikunnan parissa toimiville. Symposion 
teemana on sote-uudistus ja yhdenvertaisuus 
liikunnan näkökulmasta, joten paikallistoimijoi-
den näkökulmasta sisältö on mielenkiintoista. 
Ilmoittautumaan pääsee Liikuntatieteellisen 
Seuran sivuilla www.lts.fi

Yhdistyksen yhteystietojen päi-
vittäminen

Muistattehan päivittää yhdistyksenne muuttu-
neet yhteystiedot VAU:hun, jotta posti tavoittaa 
oikeat henkilöt. Olipa osoite sitten posti- tai 
sähköpostiosoite, niin laittakaa tiedot tulemaan. 
Tiedot voi päivittää VAU:n nettisivujen sähköi-
sellä lomakkeella: www.vammaisurheilu.fi (–> 
Palvelut –> Jäsenpalvelut –> Jäsenyhdistykset 
ja -seurat). Voit myös soittaa tai laittaa sähkö-
postia VAU:n toimistolle: puh. 044 752 9360 
toimisto@vammaisurheilu.fi

Apurahat ja tuet löytyvät kootusti 
VAU:n nettisivuilta

VAU:n nettisivuilta www.vammaisurheilu.fi (–> 
Palvelut –> Jäsenpalvelut –> Apurahat ja tuet) 
löytyy kattava lista vammaisurheilun ja -liikun-
nan kentällä jaossa olevista apurahoista ja 
muista tukimuodoista. Apurahoista voi kysyä 
myös VAU:n koulutuskoordinaattori Piia Korvel-
ta, piia.korpi@vammaisurheilu.fi, puh. 044 767 
1368


