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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

Tiina Siivonen toimi-
vapaalla

VAU:n tapahtumakoordinaattori 
Tiina Siivonen on toimivapaalla 
6.10.2014–4.10.2015.
 
Yhteydenotot: Piia Korpi, piia.
korpi@vammaisurheilu.fi, puh. 
044 767 1368 (koulutukset)
Aija Saari, aija.saari@vammais-
urheilu.fi, puh. 040 506 4208 
(muut asiat)

Tulevia tapahtumia

27.10. Helsinki
VAU-työpaja 5a: Valmenta-
minen vammaisurheilussa
www.eslu.fi

7.–9.11. Oulu
Ilo liikkua -vertaisohjaaja-
koulutus
www.vammaisurheilu.fi

26.11.2014 Jyväskylä
Junior Games -syyskisat
www.vammaisurheilu.fi

Mikä liikuttaisi?

Syyskuun lopulla järjestetyssä Kansallisessa liikuntafoorumissa 
keskusteltiin tänä vuonna liikkumattomuudesta. Monen puheen-
vuoron jälkeen mietin, kuinka monta puheenvuoroa vielä tarvi-
taan, jotta oikeasti saisimme ratkaistua liikkumattomuuden ongel-
man.

Mitä VAU voi tehdä liikkeen lisäämiseksi? Miten voimme edistää 
hyvinvointia? VAU on kahden vuoden ajan keskittynyt edunval-
vonnassaan liikuntapaikkojen esteettömyyden ja saavutettavuu-
den edistämiseen. Vaikuttamistyön tuloksena Valtion liikuntaneu-
voston uudessa Liikuntapaikkarakentamisen Suunta -asiakirjassa 
painotetaan esteettömyyttä. Jatkossa rahoituksen hakijoiden on 
liitettävä peruskorjaushankkeisiin mukaan esteettömyyskartoitus 
ja uusiin hankkeisiin esteettömyysselvitys.

Olosuhdetyön lisäksi VAU on kouluttanut urheiluseurojen ohjaajia 
ja valmentajia sekä liikunta-alan opiskelijoita. Innokkaita ja osaa-
via ohjaajia löytyy enemmän kuin aikaisemmin. VAU:n Iloliikutta-
jat ja SOLIA:n vertaisohjaajat ovat olleet mukana monissa tapah-
tumissa kannustamassa ihmisiä liikkeelle.

Vuosi 2015 on VAU:ssa isojen valintojen vuosi. Kevään liittoko-
kouksessa vahvistetaan kolmivuotissuunnitelma ja valitaan sekä 
uusi liittovaltuusto että hallitus. Ehdollepanotoimikunta tulee pyy-
tämään kaikilta jäsenyhdistyksiltä ja -seuroilta esityksiä tuleviin 
luottamustoimiin.

Liikunnallista lokakuuta toivottaen,
Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
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Vertaisohjaajakoulutus 
7.–9.11. Oulussa

VAU:n Ilo liikkua -ohjelma kouluttaa vertais-
ohjaajia, eli Iloliikuttajia. Vertaisohjaajat ovat 
nimensä mukaan vertaisia, itsekin tavalla tai 
toisella kropassaan rempat ja rajoitteet koke-
neita.

VAU järjestää Ilo liikkua -vertaisohjaajakoulu-
tuksen 7.–9. marraskuuta 2014 Oulun Sokos 
Hotel Edenissä. Koulutuksessa opitaan ohjaa-
maan helposti sovellettavaa liikuntaa, johon 
kaikki voivat osallistua. Jokainen ohjaa omalla 
tasollaan ja taitojensa mukaan.

Koulutusviikonlopun hinta on 95 euroa. Hinta 
sisältää täysihoidon, materiaalin ja ohjauksen. 
Matkoista aiheutuvat kulut osallistujat maksavat 
itse.

Koulutukseen voivat osallistua yhdistysten 
liikuntavastaavat, mutta yhtälailla myös kuka 
tahansa muu liikunnasta ja liikunnan ohjaami-
sesta kiinnostunut.

Haku koulutukseen tapahtuu vapaamuotoisella 
kirjoituksella, johon tulee kertoa itsestään ja 
liikunnan harrastamisestaan. Hakemuksesta 
tulee myös ilmetä, mihin VAU:n jäsenyhdistyk-
seen hakija kuuluu.

Hakemukset 18.10. mennessä ja lisätiedot: 
koulutuskoordinaattori Piia Korpi, piia.korpi@
vammaisurheilu.fi, puh. 044 767 1368.

Seurakysely: Vammaisyhdistyk-
set toivottuja kumppaneita 
erityisliikunnan kehittämisessä
VAU:n teettämän seurakyselyn mukaan lähes 
kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista 221 
urheiluseurasta olisi kiinnostunut järjestämään 
toimintaa erityisryhmille, jos olisi ohjaajia ja ”jos 
tiedettäisiin mitä tehdä”. Tällä hetkellä erityis-
liikuntatoimintaa oli 40 prosentilla kyselyyn 
vastanneista seuroista.

Seurat toivoivat löytävänsä tukea erityisliikunta-
toiminnan kehittämiseen läheltä, pääasiallisesti 
paikallisilta vammais- ja kansanterveysyhdis-
tyksiltä. VAU:n jäsenyhdistykset voivat siis olla 
paikallistasolla avainasemassa vammaisten ja 
erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikunta-
mahdollisuuksien lisäämisessä. 

Lähde: Saari A. Erityisliikuntakysely alueille/alu-
eiden välinen vertailu (17.6.2014)

VAU:n nettisivut uudistuivat
– www.vammaisurheilu.fi
VAU:n nettisivut osoitteessa www.vammais-
urheilu.fi kokivat syys-lokakuun vaihteessa 
kasvojenkohotuksen. Nettisivujen uudistuksella 
pyrittiin selkeyttämään sivuston rakennetta ja 
ulkoasua. Nyt oleelliset tiedot ovat sivuilta hel-
pommin löydettävissä.

Vammaisurheilun ja -liikunnan tapahtumat 
löytyvät sivustolta nyt myös jaoteltuna vamma-
ryhmittäin. Etusivulta löytyy kohta Selaa tapah-
tumia, jota painamalla pääsee tapahtumalista-
ukseen, jossa on mahdollisuus valita vaihtoehto 
Tapahtumat vammaryhmittäin ja sieltä jokaisen 
vammaryhmän oma tapahtumalistaus.

VAU:n nettisivut osoitteessa 
www.vammaisurheilu.fi


