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Näin toimii Kuntokuu

Kuntokuu on VAU:n harrastelii-
kuntakampanja, joka järjestetään 
joka vuosi kahdesti, helmi- ja 
syyskuussa. Kuntokuussa osal-
listujat seuraavat omaa liikku-
mistaan täyttämällä kuntokorttia. 
Näin Kuntokuu toimii:

1. Yhdistys tilaa VAU:n toimis-
tolta tarvittavan määrän kunto-
kortteja ja jakaa ne jäsenistönsä 
halukkaille osallistujille.
2. Osallistujat täyttävät kunto-
korttia Kuntokuun ajan ja palaut-
tavat sen yhdistykseen Kunto-
kuun päätyttyä.
3. Yhdistyksestä kuntokortit 
palautetaan kootusti VAU:n 
toimistolle. Palautetut kuntokortit 
osallistuvat Kuntokuu-arvontaan, 
josta voi voittaa tuotepalkintoja.
4. Mikään ei estä yhdistyksiä 
järjestämästä omien jäsentensä 
kesken omia kilpailuja tai arvon-
toja Kuntokuuhun liittyen.
5. Yksittäiselle Kuntokuuhun 
osallistuvalle henkilölle on yk-
sinkertaisinta osallistua Kunto-
kuuhun sähköisellä kuntokortilla 
osoitteessa www.kuntokuu.fi
6. Sähköisen kuntokortin 
täyttäjäksi rekisteröidyttyään 
kuntokorttia voi täyttää milloin 
tahansa. Sähköistä kuntokorttia 
käyttävät osallistuvat automaatti-
sesti Kuntokuu-arvontaan.

Lisätiedot: www.kuntokuu.fi

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

Lisää liikettä – mutta millä keinoilla?

Uusimmat liikuntatutkimukset toistavat tuttua viestiä: ”Suomalai-
set ovat huonommassa kunnossa kuin koskaan aikaisemmin”, 
”Nuorten kunto on romahtanut”, ”Varusmiesten cooper-testin tu-
lokset ovat tipahtaneet dramaattisesti”. Kaikki tietävät, että jotain 
pitää tehdä – valmiita vastauksia ei kuitenkaan ole kenelläkään. 
Jollakin tavalla meidät pitää saada liikkeelle. 

Kuluvan vuoden aikana on VAU:n vuoro viedä eteenpäin Liiku 
terveemmäksi -teemavuotta. Toukokuussa pidetyt seminaarit Ro-
vaniemellä ja Espoossa saivat osallistujat keskustelemaan niistä 
asioista, joiden avulla liikkeen lisääminen onnistuu. Näitä olen-
naisia asioita olivat toimivat kuljetuspalvelut, avustajat ja oppaat, 
soveltuvat välineet, osaavat ohjaajat, esteettömät ja saavutetta-
vat liikuntatilat – sekä myönteinen asenne.

Totta on, että olosuhteisiin ja moniin muihin asioihin vaikuttami-
nen vaatii onnistuakseen pitkäjänteistä työtä, mutta asenne on 
kiinni meistä jokaisesta itsestämme. Mikä saa sinut liikkumaan? 
Mistä sinä nautit?

Tänä kesänä pääsemme seuraamaan kotisohvilla Special Olym-
pics -kisoihin valmistautuvia urheilijoita Ylen Sisujengi-ohjelman 
myötä. Anna, Tatu, Noora, Joni ja Jenny kertovat omia tarinoitaan 
liikunnan ja urheilun maailmassa. Vaikka jokainen päähenkilö on 
erilainen, yhdistää heitä muutama asia: myönteinen asenne, sisu 
ja halu liikkua ja urheilla. Tähän Sisujengin fanijoukkoon kutsum-
me mukaan myös kaikki VAU:n jäsenyhdistykset – asenne ratkai-
see. Aina. 

Iloista kesää koko VAU:n toimiston väen puolesta! 

Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
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Liiku terveemmäksi esteettä 
-kiertue Vaasassa, Mikkelissä ja 
Tampereella
VAU järjestää yhdessä Invalidiliiton Esteettö-
myyskeskus ESKE:n, Näkövammaisten 
Keskusliiton, Valtakunnallisen vammaisneuv-
oston ja paikallisten kumppanien kanssa Liiku 
terveemmäksi esteettä -esteettömyyskiertueen.
Syksyn aikana kiertue saapuu Vaasaan, Mik-
keliin ja Tampereelle. Kiertue koostuu liikunnan 
esteettömyysasioita käsittelevästä seminaarista 
ja liikunnan kokeilumahdollisuuksia tarjoavasta 
Sporttitorista.

Liiku terveemmäksi esteettä -kiertue 2015
Seminaarit klo 12.00–16.00, Sporttitori 16.00–18.00
30.9. Vaasa, Vaasan ammattiopisto
– Ilmoittautumiset 18.9. mennessä
7.10. Mikkeli, Etelä-Savon ammattiopisto
– Ilmoittautumiset 25.9. mennessä
5.11. Tampere, Messukeskus
– Ilmoittautumiset 23.10. mennessä
Huom! Tampereen tapahtumassa ei ole erik-
seen Sporttitoria, sillä seminaari järjestetään 
Liikuntamaan yhteydessä.

Ilmoittautumiset: 
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus tai
puhelimitse Tarja Lukjanov, puh. 09 613 191

Lisätiedot: VAU, Jukka Parviainen, puh. 045 
677 0516, jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi

Kehitysvammaisten urheilua 
kesällä Ylen kanavilla
Suomesta lähtee 92 urheilijan joukkue kehitys-
vammaisten Special Olympics -kesämaailman-
kisoihin Los Angelesiin 25.7.–2.8. Yle näyttää 
ohjelmaa kisoista jokaisena kilpailupäivänä. 
1.7. lähtien Yle TV2 esittää Sisujengi-televisio-
sarjan keskiviikkoisin klo 20.00. Sarjassa seu-
rataan viiden urheilijan valmistautumista Los 
Angelesin kisoihin.

Liikuntamaa huipentaa vuoden
VAU järjestää Suomen suurimman vammaisur-
heilun ja -liikunnan esittelytapahtuman Liikunta-
maan 5.–7. marraskuuta Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa Apuväline-messujen yh-
teydessä. VAU:n jäsenyhdistyksille on tarjolla 
vapaalippuja messuille.

Lisätiedot: www.liikuntamaa.fi

Startti-stipendit haussa
VAU:n ja Tukilinja-lehden Startti-stipendeillä tue-
taan harrastamisen alkuvaiheen vammaisurhei-
lu- ja -liikuntatoimintaa. Startti-stipendiä voivat 
hakea niin yksittäiset henkilöt kuin yhdistykset ja 
seuratkin. Seuraava Startti-stipendihaku päättyy 
lokakuun lopussa.

Lisätiedot ja hakulomake: 
www.vammaisurheilu.fi

Ahos-apurahaa jaossa
Vammaisurheilun ja -liikunnan parissa koulut-
tautumiseen tarkoitettu Ahos-apuraha on haetta-
vissa lokakuun loppuun mennessä. Apuraha on 
hyvä keino esim. yhdistysten liikuntavastaavien 
ja urheiluseurojen vammaisurheilusta vastaavien 
henkilöiden osaamisen lisäämiseen.

Lisätiedot ja hakulomake: 
www.vammaisurheilu.fi (–> Palvelut –> Koulutus 
–> Ahos-apuraha)

Toimisto kiinni heinäkuun
Kesälomien vuoksi VAU:n toimisto on kiinni hei-
näkuun ajan.

Liikunnallisin kesäterveisin,
Jäsenpalvelukoordinaattori Viivi Kuja-Kyyny, 
puh. 044 752 9360, viivi.kuja-kyyny@
vammaisurheilu.fi


