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Iloliikuttaja-koulutuksen 
haku on auki
Liikunnan vertaisohjaajia eli Iloliikut-
tajia on koulutettu jo vuosia. Taas on 
haku päällä! Iloliikuttaja-koulutukseen 
haetaan liikunnasta innostuneita ja 
itse liikkuvia henkilöitä, jotka haluavat 
liikuttaa muita ja viedä liikunnan ja 
liikkumisen ilosanomaa eteenpäin. 
Aikaisempaa ohjaajakokemusta ei 
tarvitse olla. Koulutuksessa opetellaan 
ohjaajana olemista, jumppia, pelejä ja 
liikunnan soveltamista erilaisten liik-
kujien tarpeisiin. Iloliikuttaja voi toimia 
esimerkiksi yhdistyksessä ohjaajana.
  Koulutus koostuu kahdesta viikon-
lopusta, jotka ovat 1.–3.2.2019. ja 
30.8.–1.9.2019. Koulutuksen hinta 
on VAU:n jäsenyhdistysten jäseniltä 
50 euroa per viikonloppu, sisältäen 
ohjauksen, majoituksen, ruokailut, 
koulutusmateriaalit ja varusteet. 
Muiden kuin VAU:n jäsenyhdistysten 
ja seurojen jäseniltä koulutus maksaa 
350 euroa per viikonloppu.
  Ilmoittautua voi osoitteessa 
https://www.vammaisurheilu.fi/
tapahtuma/6198-iloliikuttaja-koulutuk-
sen-starttikurssi-205136-30082018 ja 
sivun alalaidasta löytyy myös tulos-
tettava hakulomake. Haku päättyy 
11.12.2018.
  Lisätiedot: Tiina Siivonen, puh. 040 
833 4869, tiina.siivonen@vammaisur-
heilu.fi.

Hei, mitä kuuluu? 
Miten voisimme auttaa

Vuosien 2016–2018 aikana VAU:n toiminnan painopisteenä on elinvoi-
maisen vammaisurheilun ja -liikunnan edistäminen paikallisella tasolla. 
Lapsia ja nuoria on ohjattu kohti liikunnallista elämäntapaa Valtti-oh-
jelmalla. Monesta yhdistyksestä löytyy jo koulutettuja Iloliikuttaja-ver-
taisohjaajia. Eri lajien seurat ovat avanneet oviaan myös vammaisille 
henkilöille. Erilaisia matalan kynnyksen liikuntatapahtumia järjestetään 
paikallisten toimijoiden toimesta paljon, monissa näistä tapahtumista on 
mukana Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA. 

Vuodesta 2016 lähtien yhdistykset ovat voineet hakea mukaan KEHU-
kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on nimensä mukaisesti kehittää 
yhdistyksen omaa, jäsenilleen tarkoitettua liikuntaa. Mukana on ollut 
niin paikallisia vammaisyhdistyksiä kuin urheiluseurojakin. Vaikka kol-
mevuotiskausi loppuukin, KEHU-kehittämisohjelma on jatkossakin osa 
VAU:n jäsenpalvelua. 

Vammaisurheilun ja -liikunnan edistämiseksi meidän pitää tehdä näky-
väksi laaja, valtakunnallinen työ, jota yhdistyksissä tehdään. Vuoden 
vaihteessa lähestymme taas kaikkia jäsenyhdistyksiämme vuosittaisel-
la kyselyllä liikuntatoiminnasta. Vuoden vaihteen jälkeen olemme myös 
yhteydessä jokaiseen jäsenyhdistykseen ja seuraan puhelimitse – ky-
sellen miten voisimme auttaa ja palvella paremmin? 

Liikuntaterveisin,
Riikka ja VAU:n väki
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Kuntokuun startti 26.1. 
Tampereella

Nyt verkkarit jalkaan ja kohti Tamperetta! Kunto-
kuu on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n 
järjestämä harrasteliikuntakampanja, johon jokainen 
voi osallistua liikunnan tasosta riippumatta. Kam-
panjakuukaudet ovat helmi- ja syyskuu. Helmikuun 
startiksi järjestetään tapahtuma, jossa kuullaan 
puheenvuoroja ja liikutaan. Kaikki voivat osallistua lii-
kunnallisiin maistiaisiin istuen tai seisten ja kunnosta 
riippumatta. Startista saat jo ensimmäiset merkinnät 
Kuntokuuhun! Lue lisää Kuntokuusta www.kuntokuu.
fi. Samaan aikaan julkistetaan uusi Kuntokortti.
  Kuntokuun startti pidetään lauantaina 26.1.2019 
klo 11.00–15.00 Tampereen uudessa Kauppi Sports 
Centerissä (Kuntokatu 17, 33520 Tampere). Tapah-
tuma on maksuton. Tapahtumassa ei ole yleisavusta-
jia, joten oma avustaja mukaan tarvittaessa.
  Ilmoittautumiset 14.1. mennessä ja lisätiedot: 
Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869, tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi.

Syyskuun Kuntokuu-arvonnan voittajat:
Ruponen Sirpa, Rauma
Mikkola Jasmin, Kotka
Aaltonen Anni, Tampere 
Isotalo Veijo, Ylivieska
Toikkanen Ritva, Leppävirta
Karvonen Kaisa, Turku
Karioja Erkki, Helsinki
Hakala Pirjo, Lannevesi
Räsänen Teuvo, Simpele
Asikainen Lea, Simpele
Ahonen Eero, Savonlinna
Lehikoinen Seija, Lehmo
Rantanen Tiina, Sastamala
Kohonen Annikki, Imatra
Käkelä Ville, Karvia
Portaanpää Jouni, Pori
Luokkanen Irma, Lehtiniemi
Kauttio Martti, Salla
Ahonen Reino, Savonlinna
Hyytiäinen Erno, Ristiina
Kärkkäinen Katri, Kuopio
Ruotsalainen Markku, Muonio
Sundström Armi, Nummela
Talso Tiina, Suolahti
Tohmo Helka, Kouvola

Liikuntavastaavakoulutus 
Pyhtäällä 16.3. 

Perinteinen VAU:n liikuntavastaavakoulutus järjes-
tetään myös vuonna 2019. Tällä kertaa koulutus on 
Kymenlaaksossa, Pyhtään Sirius Sportissa (Kotitie 10). 
Koulutuksessa on tarjolla tietoa VAU:n ajankohtaisista 
aiheista, puheenvuoroja yhteistyömahdollisuuksista ja 
siellä käydään läpi, miten hakea rahoitusta liikuntatoi-
mintaan. Käytännön osiossa tutustutaan mm. pienpelei-
hin. Seuraa VAU:n nettisivuja, jonne ilmestyy ohjelma ja 
muu info.
  Koulutukset ovat kaikille VAU:n jäsenyhdistysten 
jäsenille maksuttomia (max. 2 osallistujaa per yhdistys). 
Koulutuspäivään sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit sekä 
lounas. VAU ei korvaa koulutuksesta aiheutuvia matka-/
majoituskuluja. Mikäli ette ole ilmoittaneet yhdistyksen-
ne liikuntavastaavan tietoja tai yhdistyksellänne ei ole 
nimettyä liikuntavastaavaa, voitte silti ilmoittaa koulutuk-
seen maksimissaan kaksi henkilöä.
  Koulutukset järjestetään vuosittain eri paikkakunnilla. 
Vuonna 2018 Koulutukset olivat Janakkalan Turengissa 
ja Rovaniemellä.
  Lisätiedot: Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869, tiina.
siivonen@vammaisurheilu.fi.
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Seuratuki haettavissa 14.12. 
mennessä

Seuratoiminnan kehittämistuki (Seuratuki) on tar-
koitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisää-
miseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan 
kehittämiseen.
  Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua 
järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. 
Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena 
erityisavustuksena.
  Hakuaika päättyy 14.12.2018 klo 16.15. Päätökset 
avustuksista pyritään tekemään 30.4.2019 mennes-
sä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.
  Seuratuen tavoitteena on edistää matalan har-
rastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikun-
nassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä 
toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien 
kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoi-
mintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa 
toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, tukea vapaaeh-
toistyötä sekä edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia 
ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia.
  Pienin haettava avustussumma on 2 500 euroa ja 
suurin 15 000 euroa.
  Lisätietoja: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/
asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seu-
ratuki-

Sähköinen kysely vammais-
palveluista ja liikunnasta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuntoutuksen oh-
jaajiksi opiskelevat Annetta Passi ja Aino Odedeyi 
valmistelevat opinnäytetyötä vammaisten aikuisten 
harrasteliikunnan tukipalveluista. Tavoitteena on sel-
vittää kuljetus- ja avustajapalveluiden sekä liikunnan 
apuvälineiden riittävyyttä ja toimivuutta sähköisen 
kyselyn avulla. Linkki kyselyyn löytyy joulukuussa 
vammaisurheilu.fi -sivuilta ja lisäksi kyselystä lähete-
tään erillinen tiedote VAU:n jäsenyhdistyksille.    
   Toiveena on, että mahdollisimman moni liikkumis- 
ja toimintaesteinen aikuinen vastaa kyselyyn. Kysely 
on auki helmikuun 2019 loppuun saakka ja opinnäy-
tetyön on tarkoitus valmistua kesällä 2019.

VAU:n jäsenkysely vuoden 2018 
toiminnasta

Kyselyssä kartoitetaan jäsenyhdistysten liikuntatoi-
mintaa vuodelta 2018. Sähköinen jäsenkysely tullaan 
laittamaan vielä erikseen puheenjohtajille. Jäsenkysely 
tulisi lähettää viimeistään 31.1.2019 mennessä. Samalla 
tulee päivitettyä yhdistysten ja seurojen yhteystiedot.
Jäsenkyselyyn pääset tästä linkistä: https://www.webro-
polsurveys.com/S/8CF0CFB1600A8BD1.par

Naisseminaari Pajulahdessa 8.–9.3.

Vuonna 2018 Pajulahdessa järjestettiin ensimmäinen 
naisten ja tyttöjen liikuntaan keskittyvä KokoNAIS-
seminaari, ja nyt se tulee uudestaan! Pajulahdessa 
8.–9.3.2019 järjestettävä seminaari on suunnattu niille, 
joiden mielestä liikunnan ja urheilun miesvaltaiseen 
maailmaan tarvitaan lisää moniarvoisuutta ja tilaa naisil-
le erilaisissa rooleissa. Aiheita liikunnasta, naiseudesta 
ja yhdenvertaisuudesta. Puheenvuorojen alustajina on 
vammaisia naisia liikunnan ja urheilun kentältä ja kentän 
laidalta.
  Seminaarin ensimmäisenä päivänä tutustutaan erilai-
siin liikuntamuotoihin ja toisena päivänä on tositarinoita 
ja luentoja sekä taukoliikuntaa. 
  Laita päivämäärä ylös ja seuraa www.vammaisurheilu.
fi -sivuja, joista löydät ilmoittautumisohjeet sekä tarkem-
man ohjelman.
  Lisätiedot: Pajulahti, Virpi Remahl, puh. 044 7755 
350, virpi.remahl@pajulahti.com


