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Uusi Löydä oma seura 
-palvelu levittää tietoa 
liikuntaryhmistä

VAU julkaisi marraskuun lopulla 
verkkosivuillaan www.vammais-
urheilu.fi uuden Löydä oma seura 
-palvelun.

Löydä oma seura -palvelusta voi 
hakea niitä urheiluseuroja, yh-
distyksiä ja muita toimijoita, joilla 
on tarjota vammaisurheilun tai 
soveltavan liikunnan toimintaa. 
Toimijoita voi hakea muun mu-
assa sijainnin, lajin ja toiminnan 
kohderyhmän mukaan.

VAU toivoo, että palveluun saa-
taisiin koottua mahdollisimman 
kattavasti myös kaikki VAU:n 
jäsenyhdistysten urheilu- ja 
liikuntaryhmät. Niitä voi ilmoit-
taa Löydä oma seura -palvelun 
etusivulta löytyvällä ilmoittautu-
mislomakkeella tai ilmoittamalla 
sähköpostitse VAU:n tiedottajalle 
Lauri Jaakkolalle: lauri.jaakkola@
vammaisurheilu.fi

Löydä oma seura -palvelu toimii 
jäsenyhdistyksille mahdollisuute-
na saada lisää liikkujia liikunta-
ryhmiin ja mahdollisesti jopa lisää 
jäseniä yhdistyksen toimintaan.

Löydä oma seura -palvelu löytyy 
osoitteesta www.vammaisurheilu.
fi/palvelut/loyda-oma-seura

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Vuosi 2017 jää VAU:n historiaan investointien ja tapahtumien 
vuotena. Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:an on 
hankittu vuoden aikana uusia toimintavälineitä 150 000 eurolla. 
Uudet toimintavälineet löytyvät vuokraamoista eri puolilta Suo-
mea. Tapahtumista merkittävimmät olivat maalipallon EM-kilpailut 
syyskuussa Pajulahdessa ja Apuvälinemessujen yhteydessä 
Tampereella järjestetty Liikuntamaa. Molempien tapahtumien 
yhteydessä juhlittiin myös satavuotiasta Suomea. 
  Vuoden aikana on arvioitu VAU:n toimintaa. Liittokokouksessa 
keväällä 2012 hyväksytty visio ja strategia on arvioitu ja ne tul-
laan tuomaan uudistettuina liittokokoukseen keväällä 2018. Sitä 
ennen järjestämme 15 paikkakunnalla vammaisurheilun tulevai-
suusiltoja, jonne toivotamme kaikki tervetulleiksi keskustelemaan 
siitä, mitä meidän pitäisi tehdä – ja erityisesti, millaisella toimin-
nalla on eniten vaikuttavuutta. 
  Vaikka vuoden aikana on ollut onnistumisia, kehitettävää löytyy. 
Osassa yhdistyksiä on todella aktiivista liikuntatoimintaa, toisissa 
toiminta hiipuu. VAU:lla on yhdistyksille ja seuroille oma KEHU-
kehittämisohjelma, joka on yksi mahdollisuus oman toiminnan ak-
tivointiin. Yhdessä saamme enemmän aikaan – tässäkin asiassa. 
  Vuosi on ollut myös muutosten aikaa. Vuonna 1991 silloisessa 
Näkövammaisten Keskusliitossa työnsä aloittanut VAU:n kilpa- ja 
huippu-urheilun toimialapäällikkö Hannele Pöysti jää eläkkeelle 
joulukuussa. Kiitos Hannelelle pitkästä urasta vammaisurheilun ja 
-liikunnan eteen! 
  Tällä hetkellä koko toimisto Radiokadulla siivoaa, arkistoi ja 
valmistautuu muuttoon. Urheilun yhteisö muuttaa tammikuus-
sa Pitäjänmäkeen ja jatkossa VAU:n löytää yhteisistä työtiloista 
Olympiakomitean, Paralympiakomitean, Suomen Valmentajien ja 
Soveltava Liikunta SoveLin kanssa Valimotieltä. 

Sporttiterveisin,
Riikka Juntunen, toiminnanjohtaja
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VAU:n jäsenkysely vuoden 2017 
toiminnasta
Kyselyssä kartoitetaan jäsenyhdistysten liikunta-
toimintaa vuodelta 2017. Sähköinen jäsenkysely 
tullaan laittamaan vielä erikseen puheenjoh-
tajille. Jäsenkysely tulisi lähettää viimeistään 
31.1.2018 mennessä. Samalla tulee päivitettyä 
yhdistysten ja seurojen yhteystiedot.
Jäsenkyselyyn pääset tästä linkistä:    
https://www.webropolsurveys.com/
S/8CF0CFB1600A8BD1.par

Liikuntavastaavakoulutukset 2018
VAU.n jäsenyhdistyksillä on nimettyjä liikunta-
vastaavia. Perinteisesti on liikuntavastaaville 
järjestetty koulutusta ja niin myös vuonna 2018. 
Ensi vuonna liikuntavastaavat kokoontuvat:

24.2. Lapin urheiluopisto, Rovaniemi 
Ilmoittautumiset 22.1.2018 mennessä.
3.3. Kiipula, Turenki. 
Ilmoittautumiset 31.1.2018 mennessä.

Koulutuksessa käydään läpi ajankohtaisia asioi-
ta ja miten yhdistys/seura voisi hyödyntää toi-
minnassaan VAU.n tarjoamia mahdollisuuksia. 
Kuullaan osallistujien ideoita ja haasteita liikun-
tavastaavana toimimisesta sekä jaetaan hyviä 
käytäntöjä. Lisäksi tutustutaan käytännössä 
golfin sisätilasovellutuksiin käytännössä. Koulu-
tus kestää klo 9.30–16.00.

Koulutukset ovat kaikille VAU:n jäsenyhdistys-
ten jäsenille maksuttomia (max. 2 per yhdistys). 
Koulutuspäivään sisältyy aamu- ja iltapäiväkah-
vit sekä lounas. VAU ei korvaa koulutuksesta 
aiheutuvia matka-/majoituskuluja. Mikäli ette ole 
ilmoittaneet yhdistyksenne liikuntavastaavan 
tietoja tai yhdistyksellänne ei ole nimettyä liikun-
tavastaavaa, voitte silti ilmoittaa koulutukseen 
maksimissaan kaksi henkilöä. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu,fi, puh. 040 833 
4869.

Seuratuen haku on auki
Seuratuki lasten ja nuorten harrastusmahdol-
lisuuksien edistämiseen on nyt haettavissa.  
Seuratukea haetaan sähköisesti osoitteessa 
www.seuraverkko.fi. Haku avautui 13.11.2017 
ja se päättyy 15.12.2017. Lisätietoja ylitarkas-
taja Sari Virta, p. 02953 30377, osastosihteeri 
Päivi Wathén, p. 02953 30341, http://minedu.fi/
avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoi-
minnan-kehittamistuki-seuratuki-

Iloliikuttaja-koulutukseen mahtuu 
vielä mukaan!
VAU:n vertaisohjaajat eli Iloliikuttajat ovat oiva 
lisä yhdistysten liikuntatoimintaan. Matalan kyn-
nyksen jumpat ja pelit piristävät niin kokouksia 
kuin muitakin tapahtumia. 

Iloliikuttajalla ei tarvitse olla aikaisempaa ohjaa-
jakokemusta, vaan intoa liikkumiseen ja liikut-
tamiseen. Iloliikuttaja-koulutus on kaksiosainen 
ja ensimmäinen osa järjestetään 2.–4.2.2018. 
Ilmoittautuminen on 12.12.2017 mennessä. Lue 
lisää ja ilmoittaudu! https://www.vammaisur-
heilu.fi/ajankohtaista/tapahtumat/koulutukset-
ja-kurssit/11-tapahtuma/4621-iloliikuttaja-kou-
lutuksen-starttikurssi

Lisätiedot: Tiina Siivonen, tiina.siivonen@vam-
maisurheilu.fi, puh. 040 833 4869

KokoNAIS-seminaari 9.–10.3. 
Pajulahdessa
KokoNAIS-seminaari on naisten tapahtuma, 
jonka teemoina ovat talviliikunta, hyvinvointi 
ja haasteet vammaisliikunnassa. Ohjelmaan 
kuuluu leppoisaa talvilajeihin tutustumista sekä 
seminaari, jossa pohditaan vammaisurheilua ja 
naiseutta eri näkökulmista. Illanviettoa unohta-
matta! 

Lisätiedot: Virpi Remahl, virpi.remahl@pajulah-
ti.com, puh. 044 77 55 350.
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Syyskuun Kuntokuu-arvonnan voittajat

Syyskuun kuntokuu liikutti taas satoja VAU:n jäsenyhdistysten ja -seurojen jäseniä. Jotkut täyttivät 
paperisia kuntokortteja ja toiset e-korttia netissä. Liikuntavinkkejä ja -tarinoita voi lukea osoitteessa 
www.kuntokuu.fi.

Lisäksi Suomi 100 -hengessä oli VAU:n jäsenille haaste, jossa ryhmä keräsi vähintään sata ki-
lometriä. Joku juoksi, toinen käveli, kolmas pyöräili ja näin ne kilometrit karttuivat. Haasteeseen 
osallistui ainoastaan neljä ryhmää. Kahdelle arvottiin kolmituntinen peli- ja välinekoulutus. Voittajat 
olivat Akaan Seudun Invalidit ry ja Kuusamolainen Tolpanniemen ryhmäkoti. Akaalaisilla oli paljon 
niin yksilö- kuin ryhmäaktiviteettejäkin. Ryhmäkotilaiset polkivat yhteisellä kuntopyörällään haas-
teen läpi. Onnea kaikille voittajille!

           LAHJAKORTTI 
Nuutinen Pauliina, Joensuu

Karitie Maj-Britt, Kotka
Liikamaa Eero, Sieppijärvi
Knuutti Matti, Sastamala
Saariniva Taina, Rauma

   
         REPPU 

Puumalainen Sirkka, Kittilä
Matilainen Lea, Pieksämäki

Häkli Tuula, Ikaalinen 
Fiskaali Raija, Kokkola
Mikkonen Aaro, Kuopio

Salo Sisko, Lammi
Leppänen Petri, Jyväskylä
Poutiainen Lotta, Helsinki

Karlsson Riitta, Raisio
Koivisto Harri, Akaa

Rein Veikko, Saarijärvi
Juntikka Erkki, Mikkeli

Keskinen Sari, Tampere
Koivukangas Sirkka, Ranua

Kauppinen Eini, Kolari
Luhtala Aarne, Ylivieska

Jalonen Janita, Turku
Pirhonen Jussi, Veikkola
Sihvonen Irma, Simpele
Salonen Olli, Kouvola


