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VAU sai uuden 
hallituksen
VAU:n liittokokous valitsi huhtikuus-
sa järjestölle uuden hallituksen 
seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi. 
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa 
helsinkiläinen Erkki Lönnrot. Muista 
edellisen hallituksen jäsenistä jatkaa 
vain lappeenrantalainen Etelä-Sai-
maan Invalidien puheenjohtaja Jyry 
Loukiainen. Uusina jäseninä hallituk-
seen valittiin lahtelainen elinsiirtour-
heilija Pinja Ekström, helsinkiläinen 
boccian maajoukkuevalmentaja Jan 
Huopainen, järvenpääläinen vam-
maisratsastaja Marja Mikola, lahtelai-
nen järjestöaktiivi Hannu Huovinen, 
tamperelainen Special Olympics 
-urheilijan äiti Riikka Pyykkö sekä
oululainen fysioterapeutti, hallitusam-
mattilainen ja entinen olympiauimari
Maarit Sihvonen.

Lisätiedot uudesta hallituksesta: 
toiminnanjohtaja Riikka Juntunen, 
puh. 0400 340 091, riikka.juntunen@
vammaisurheilu.fi

Kuntokuuhun 
muutoksia syyskuulle
Uudistamme Kuntokuuta! Syyskuun 
kuntokorttia voit tulostaa osoitteesta 
www.kuntokuu.fi/kuntokortti/paperi-
nen-kuntokortti elokuun loppupuolelta 
lähtien. Voit myös rekisteröityä e-kor-
tin, eli netissä täytettävän sähköisen 
kortin käyttäjäksi milloin vain. Kaikki 
e-kortin käyttäjät osallistuvat suoraan
arvontaan. Jos käytät tulostettua
korttia, niin lähetä se entiseen tapaan
VAU:hun syyskuun loputtua joko suo-
raan tai kootusti yhdistyksesi kautta.
Pysytään liikkeessä!

Lisätiedot: Tiina Siivonen, tiina.siivo-
nen@vammaisurheilu.fi, puh. 040 833 
4869.

Sanoista ja toiveista tekoihin 
– lisätään liikettä yhdessä!

Kuluneen kesän aikana kiersin 14 paikkakunnalla keskustelemassa 
VAU:n jäsenyhdistysten kanssa vammaisliikunnan ja -urheilun tulevai-
suudesta. Ensimmäisissä illoissa esille nousi VAU:n tuki paikallisille 
toiminnalle. Miten VAU voi tukea paikallisen tason toimintaa? Mitä 
yhdistykset toivovat?

Kyselin asiaa seuraavissa tapaamisissa ja sain vastaukseksi ”euroja 
paikallisiin liikuntatapahtumiin”. Tämän aloitteen jälkeen päätettiin, että 
jatkossa VAU jakaa tukea jäsenilleen. Tukea voi hakea tapahtumaan, 
jonka järjestämisestä vastaa vähintään kaksi VAU:n erilaista taustata-
hoa edustavaa jäsentä. Hakijana voi olla esimerkiksi invalidiyhdistys 
ja kehitysvammaisten tukiyhdistys tai yhdistys ja urheiluseura. Tukea 
myönnetään enintään 250 euroa / tapahtuma.

Tämän esimerkin myötä kannustan olemaan yhteydessä VAU:n toi-
mistoon. Konkreettisen kehittämisehdotuksen myötä saatiin tehtyä 
tukimuoto, joka lisää yhteistyötä ja mahdollisuuksia paikallisella tasolla. 
Muitakin tarpeita varmaankin on, samoin ehdotuksia – etsitään yhdessä 
ratkaisuja liikkeen lisäämiseen.

Kesän kolkuttaessa ovelle kannustan teitä kaikkia lähtemään liikkeel-
le. Lähde lähelle tai kauas, omalle pihalle, raiteille tai reiteille ja nauti 
ulkoilmasta ja luonnosta! 

Kesäisin terveisin koko VAU:n toimiston puolesta,

Terveisin,
Riikka Juntunen, toiminnanjohtaja

www.kuntokuu.fi/kuntokortti/paperinen-kuntokortti
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Lähde Soveltavan liikunnan 
päiville Helsinkiin!

Soveltavan liikunnan päivät järjestetään 21.–
22.8.2018 Helsingissä, ammattikorkeakoulu Ar-
cadassa. Soveltavan liikunnan päivät ovat neljän 
vuoden välein järjestettävä valtakunnallinen tapah-
tuma, jossa välitetään ajankohtaista tietoa toiminta-
rajoitteisten ja -esteisten liikunnasta, kuullaan alan 
asiantuntijoita ja kentän toimijoita sekä vaihdetaan 
kokemuksia ja tavataan kollegoita. Teemoina So-
veltavan liikunnan päivillä ovat mm. digitalisaatio ja 
pelillistäminen, luontoliikunta, tietotarpeet vammai-
suudesta ja liikunnasta, inkluusio, yhdenvertaisuus, 
toimintakyvyn mittaaminen, rentoutus sekä ruotsin-
kielinen soveltava liikunta.

Ilmoittautumisohjeet, hintatiedot, majoitusvinkit, 
ohjelma sekä lisätietoa ensi kertaa tarjolla olevas-
ta suorista nettilähetyksistä osoitteesta http://lts.fi/
soveltava-liikunta

Syyskuussa vietetään koulutus-
ten SUPERSYYSKUUTA

Vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan koulutusten 
SUPERSYYSKUU starttaa mielenkiintoisilla Meitä 
on moneksi -teemakoulutuksilla, joissa pureudutaan 
vammaryhmittäin urheilun ja liikunnan erityispiirtei-
siin. Helsingissä, Pitäjänmäen Sporttitalolla järjes-
tettäviin koulutuksiin voi osallistua maksutta ja niitä 
voi myös seurata VAU:n Youtube-kanavan kautta 
joko suorina lähetyksinä tai jälkikäteen juuri itsellesi 
sopivaan ajankohtaan.

•  3.9. Meitä on moneksi -koulutus klo 18.00–19.00    
   & teemasessio kehitysvammaisuudesta klo 19.30–   
   20.30 (kokemuskouluttajana Sanna Sepponen)
•  4.9. Teemasessio näkövammaisuudesta klo 18.00
   –19.00 (kokemuskouluttajana Jarno Saapunki)
•  5.9. Teemasessio elinsiirron saaneiden liikunnasta 
   klo 18.00–19.00 (kokemuskouluttajana Pinja Ek- 
   ström)
•  6.9. Teemasessio liikuntavammaisuudesta klo 
   18.00–19.00 (kokemuskouluttajana Tiina Siivonen)

Tarkemmat tiedot teemakoulutuksista ja koulutusten 
SUPERSYYSKUUSTA: www.vammaisurheilu.fi

Vertaisohjaajakoulutuksia 
syksylle 

Reumaliitto järjestää yhdistysten liikuntavastaavil-
le ja vertaisohjaajille tarkoitettuja koulutuspäiviä, 
joissa saa perustietoa Asahi-terveysliikunnasta ja 
sen ohjaamisesta. Ohjauskokemuksesta on hyötyä, 
mutta se ei ole edellytys koulutukseen osallistumisel-
le. Kouluttajana toimii muusikkonakin tunnettu Jore 
Marjaranta.

Koulutukset: Vaasa la 15.9., Helsinki la 22.9., Joen-
suu pe 28.9.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: https://www.reuma-
liitto.fi/fi/reumaliitto/tule-mukaan-osallistu/liikunta

Viivi uusien haasteiden pariin

VAU:n jäsenpalvelukoordinaattorina työskennellyt 
Viivi Kuja-Kyyny aloitti 1.6. uudessa työpaikassa 
käsipalloseura Riihimäen Cocksissa. Onnea Viiville 
uusiin tehtäviin!

http://lts.fi/soveltava-liikunta
www.vammaisurheilu.fi
https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/tule-mukaan-osallistu/liikunta

