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Kuntokuu kannustaa
yhdistysväkeä liikku-
maan

VAU:n Kuntokuuta vietetään 
seuraavan kerran helmikuussa. 
Kuntokortteja voi tilata maksutta 
VAU:n toimistolta. Kuntokort-
tia voi täyttää myös sähköisesti 
osoitteessa www.kuntokuu.fi

Kuntokortti-tilaukset: VAU, 
toimisto@vammaisurheilu.fi, 
puh. 044 752 9360

Elinsiirron saaneen lii-
kuntaopas tilattavissa

Elinsiirron saaneille on julkaistu 
liikuntaopas. Oppaan on toimit-
tanut Tuija Helander. Opas on 
suunnattu elinsiirron saaneille 
ja dialyysissä oleville henkilöille 
ja siinä on ohjeita omatoimiseen 
arkiliikuntaan. Opas on maksu-
ton ja saatavissa painettuna ja 
pdf-muotoisena.

Tilaukset: VAU, toimisto@
vammaisurheilu.fi, puh. 044 752 
9360

Mitä VAU on tehnyt ja mitä VAU:n 
pitää tehdä?

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n perustamisesta tuli 
syksyllä 2014 kuluneeksi viisi vuotta. Syksyllä järjestettiin kysely 
VAU:n toiminnasta. Parasta palautetta VAU sai esteettömyyden 
eteen tehdystä työstä sekä Soveltavan liikunnan apuvälinetoimin-
nasta SOLIA:sta. 

Esteettömät ja saavutettavat liikuntamahdollisuudet on VAU:n 
pääpainopiste vuosien 2013–2015 aikana. Seuraava kolmivuo-
tiskausi 2016–2018 tulee painottumaan vammaisurheilun ja 
-liikunnan kehittämiseen yhdistys- ja seuratoiminnassa. Näin VAU 
vastaa kyselyssä esille nousseeseen toiveeseen toiminnan tuo-
misesta lähemmäksi jäsenistöä. 

VAU:n tulevasta toiminnasta päätetään liittokokouksessa lauan-
taina 25.4.2015, jonne kaikkien jäsenyhdistysten edustajat ovat 
tervetulleita tekemään päätöksiä. 

Liittokokouksessa päätetään VAU:n hallituksen ja valtuuston 
puheenjohtajista ja jäsenistä. Tämän jäsenkirjeen mukana posti-
tetaan ehdollepanotoimikunnan kirje, jossa on jäsenyhdistyksille 
ja -seuroille ohjeet ehdokkaiden asettamisesta.

VAU:n väki toivottaa kaikille rauhaisaa joulun aikaa!

Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
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Esteettömyyskiertue on VAU:n 
Liiku terveemmäksi -vuoden 
selkäranka

Maailman terveysjärjestö WHO:n lanseer-
aamaa Liiku terveemmäksi -teemaa vie joka 
vuosi Suomessa eteenpäin eri järjestö. Vuonna 
2014 se on ollut Opiskelijoiden Liikuntaliitto, 
vuonna 2015 se on Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry.

VAU:n Liiku terveemmäksi -vuoden teemana on 
liikunnan esteettömyys ja saavutettavuus. VAU 
järjestää Invalidiliiton kanssa Liiku terveemmäk-
si esteettä -kiertueen viidellä paikkakunnalla. 
Kiertuepäivään kuuluu esteettömyysseminaari 
(klo 12.00–16.00) ja kokeilumahdollisuuksia 
tarjoava Sporttitori (klo 16.00–18.00). Kiertue 
huipentuu Tampereella 5.11. Apuvälinemessu-
jen ja Liikuntamaan yhteydessä järjestettävään 
päätösseminaariin.

Liiku terveemmäksi esteettä -kiertue 2015

12.5. Rovaniemi, Lapin AMK
20.5. Espoo, Laurea AMK, Otaniemi
30.9. Vaasa, Vaasan ammattiopisto
7.10. Mikkeli, Etelä-Savon ammattiopisto
5.11. Tampere, Messukeskus

Lisätiedot: VAU, Aija Saari, puh. 040 506 
4208, aija.saari@vammaisurheilu.fi

TULOSSA: Stipendijärjestelmä 
edistämään harrastajien, yhdis-
tysten ja seurojen liikuntatoimin-
taa
VAU ja Vammaisten koulutuksen ja työllistymi-
sen tuki (VKTT) ry ovat tekemässä yhteistyöso-
pimusta matalan kynnyksen liikuntatoiminnan 
edistämiseksi Suomessa. Tavoitteena on to-
teuttaa stipendi, joka auttaa yksittäisiä liikunnan 
harrastajia tai vammaisurheilua tai -liikuntaa 
järjestäviä seuroja ja yhdistyksiä toiminnan 
alkutaipaleella. Stipendin hakemisesta tiedo-
tetaan alkuvuonna. Etusijalla stipendin saajina 
tulevat olemaan ne harrastajat ja seurat, joilta 
puuttuvat riittävät resurssit harrastamiseen. 

VAU:n jäsenten liikuntatapahtu-
mien tekijänoikeuskorvaukset 
hoidossa

VALO on solminut Teoston ja Gramexin kanssa 
sopimuksen järjestäytyneessä liikuntatoimin-
nassa julkisesti esitettävän musiikin tekijä-
noikeuskorvausten hoitamisesta. Sopimuksen 
sisältö kattaa myös kaikki VAU:n jäsenet.

Paikallista toimintaa -seminaari 
Rovaniemellä 6.2.2015

VAU järjestää maksuttoman Paikallista toi-
mintaa -seminaarin perjantaina 6. helmikuuta 
2015 klo 09.00–16.00 Rovaniemellä, Lapin 
Urheiluopisto Santasportissa. Seminaarissa 
käsitellään vammaisurheilua ja -liikuntaa paik-
allisten toimijoiden näkökulmasta. Lounas on 
omakustanteinen.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: VAU, Jarno 
Saapunki, puh. 040 737 5882, jarno.saapun-
ki@vammaisurheilu.fi
 


