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Tjänsten Löydä oma 
seura, där du finner ett 
eget motionssällskap, 
sprider information om 
motionsgrupper

På sin webbplats www.vammaisur-
heilu.fi publicerade VAU i slutet av 
november den nya tjänsten Löydä 
oma seura.

På tjänsten kan man söka de idrotts-
sällskap, föreningar och andra ak-
törer som erbjuder verksamhet med 
funktionshinderidrott eller anpassad 
motion. Aktörer kan man söka på 
basis av plats, gren och målgrupp 
för verksamheten.

VAU önskar att man i tjänster så 
täckande som möjligt kan samla 
ihop också alla idrotts- och motion-
sgrupper som verkar i VAU:s med-
lemsföreningar. Uppgifter om dem 
kan lämnas på anmälningsblan-
ketten som finns på första sidan av 
tjänsten eller per e-post till VAU:s in-
formatör Lauri Jaakkola på adressen 
lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi.

Tjänsten erbjuder medlemsförenin-
garna möjligheter att få fler mo-
tionärer till motionsgrupperna och 
eventuellt också fler medlemmar 
med i föreningens verksamhet.

Tjänsten finns på adressen (på fins-
ka) www.vammaisurheilu.fi/palvelut/
loyda-oma-seura

Tack för det gångna året!

I VAU:s historia kommer år 2017 att bli investeringarnas och evene-
mangens år. Under året har nya aktivitetsredskap för 150 000 euro 
skaffats till hjälpmedelsverksamheten för anpassad motion SOLIA. De 
nya aktivitetsredskapen finns för uthyrning på företag på olika håll i 
Finland. Av evenemangen var de mest beaktansvärda EM-tävlingarna i 
goalball i Pajulahti i september och motionsevenemanget Liikuntamaa 
som ordnades i samband med hjälpmedelsmässan i Tammerfors. Un-
der bägge evenemangen firades också det hundraåriga Finland.
  Under årets lopp har VAU:s verksamhet kartlagts. Förbundets vision 
och strategi, som godkändes på förbundsmötet våren 2012, har ut-
värderats och kommer att presenteras i ny form under förbundsmötet 
våren 2018. Före det ordnar vi på 15 orter framtidsdiskussioner om 
funktionshinderidrotten, som vi önskar alla intresserade välkomna till för 
att diskutera vad vi bör göra – och särskilt hurdan verksamhet vi ska ha 
för att uppnå största möjliga verkningsfullhet.
  Trots att vi under året har upplevt framgångar, finns det också sådant 
som kräver utveckling. Vissa föreningar har verkligen aktiv motions-
verksamhet, andra igen en tynande verksamhet. VAU erbjuder förenin-
garna och sällskapen ett eget KEHU-utvecklingsprogram, som är en 
möjlighet att aktivera den egna verksamheten. Tillsammans åstadkom-
mer vi mer – också i den här saken.
  Året har också varit en tid av förändringar. VAU:s branschchef för 
tävlings- och toppidrott Hannele Pöysti, som inledde sitt arbete på 
Synskadades Centralförbund år 1991, blir pensionerad i december. 
Tack Hannele för din långa karriär och ditt ihärdiga arbete till förmån för 
handikappidrott och handikappmotion!
  För närvarande städar, arkiverar och förbereder sig hela byrån på 
Radiogatan på att flytta. I januari flyttar idrottsgemenskapen till Socken-
backa och i fortsättningen verkar VAU i gemensamma lokaliteter med 
Olympiakommittén, Paralympiska kommittén, Suomen Valmentajat och 
Anpassad Motion SoveLi på Gjuterivägen.

Hälsningar i sportens tecken,
Riikka Juntunen, verksamhetsledare
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VAU:s medlemsenkät om verk-
samheten 2017
I enkäten kartlägger vi medlemsföreningarnas mo-
tionsverksamhet under år 2017. Den elektroniska 
medlemsenkäten kommer också separat att sändas 
till föreningarnas ordförande. Medlemsenkäten ska 
besvaras senast 31.1.2018. Samtidigt blir föreningar-
nas och motionssällskapens kontaktuppgifter uppda-
terade.

Till medlemsenkäten kommer du via den här 
länken: https://www.webropolsurveys.com/
S/8CF0CFB1600A8BD1.par

Utbildningar för motinsansvariga
I VAU:s medlemsföreningar finns utsedda motion-
sansvariga. Av tradition har för de motionsansvariga 
ordnats utbildning, och det sker också 2018. Nästa 
år samlas föreningarnas motionsansvariga i:

Lapin urheiluopisto, Rovaniemi, 24.2
Anmälningar senast 22.1.2018
Kiipula, Turenki, 3.3
Anmälningar senast 31.1.2018

I utbildningen går man igenom aktuella frågor och 
hur föreningen/motionssällskapet i sin verksamhet 
kan dra nytta av de möjligheter VAU erbjuder. Delta-
garna kommer med idéer och diskuterar vilka utma-
ningar en motionsansvarig kan stöta på i sitt arbete. 
Frågor om god praxis behandlas även. Dessutom får 
deltagana i praktiken bekanta sig med tillämpningar 
av golfspel inomhus. Utbildningen pågår klockan 
9.30–16.00.

Utbildningarna är gratis för alla medlemmar i VAU:s 
medlemsföreningar (max. 2 personer per förening). 
I utbildningsdagen ingår morgon- och eftermiddag-
skaffe samt lunch. VAU ersätter inte kostnader för 
resor och inkvartering. Om ni inte har lämnat in 
uppgifter om den motionsansvariga i er förening eller 
om ni inte har utsett en motionsansvarig, kan ni ändå 
anmäla högst två personer till utbildningen.

Anmälningar och närmare information: Tiina Sii-
vonen, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, tfn 040 833 
48 69

Ansökan om föreningsstöd är 
öppen
Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (förenings-
stöd), som är avsett för att ge barn och unga fler 
motions- och idrottshobbyer, kan nu sökas. Man 
ansöker om stöd elektroniskt på adressen www.seu-
raverkko.fi. Ansökningstiden börjar 13.11.2017 och 
går ut 15.12.2017. Närmare information lämnas av 
överinspektören Sari Virta, tfn 0295 330 377 och av 
avdelningssekreteraren Päivi Wathén, tfn 0295 330 
341, och på adressen, http://minedu.fi/avustukset/
avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehitta-
mistuki-seuratuki-

Till utbildningen Iloliikuttaja finns 
fortfarande plats!
VAU:s kamratstödsledare eller Iloliikuttajat är ett 
ypperligt komplement till föreningarnas motionsverk-
samhet. Gympan och spelen med låg tröskel piggar 
upp såväl möten som andra evenemang.

Kamratstödsledarna behöver inte ha tidigare leda-
rerfarenhet, utan intresse för att röra på sig och få 
andra att röra på sig. Utbildningen för kamratstöds-
ledarna består av två delar och den första ordnas 
2–4.2.2018. Anmälningar senast 12.12.2017. Läs 
mer om utbildningen och anmäl dig! https://www.
vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/tapahtumat/koulu-
tukset-ja-kurssit/11-tapahtuma/4621-iloliikuttaja-kou-
lutuksen-starttikurssi

Närmare information: Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, tfn 040 833 48 69

Seminariet KokoNAIS i Pajulahti 
9–10.3
Seminariet KokoNAIS är ett evenemang för kvinnor, 
med teman som vintermotion, välbefinnande och 
utmaningar i funktionshindermotionen. I program-
met ingår lättsam introduktion till vintermotion och 
ett seminarium som behandlar funktionshinderidrott 
bland annat ur ett kvinnoperspektiv. Och vi ska inte 
glömma bort kvällssamvaron! 

Närmare information: Virpi Remahl, virpi.remahl@
pajulahti.com, tfn 044 775 53 50
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Vinnarna i utlottningen av Motionsmånaden i september

Motionsmånaden i september fick återigen medlemmar i VAU:s medlemsföreningar och motions-
sällskap i rörelse. Vissa fyllde i konditionskorten i pappersversion och andra e-kortet på webben. 
Motionstips och historier om motionering finns att läsa på adressen www.kuntokuu.fi.

I tecknet av Finlands 100-årsjubileum utmanade VAU dessutom sina medlemmar att i grupper 
samla in minst hundra kilometer. Någon sprang, andra promenerade eller cyklade och på så sätt 
samlade man in kilometrar. I utmaningen deltog endast fyra grupper. Två grupper vann ett tre 
timmar långt spel- och redskapsutbildningspaket. Vinnarna var Akaan Seudun Invalidit ry och 
Tolpanniemen ryhmäkoti i Kuusamo. Föreningen från Ackas hade såväl individuella aktiviteter som 
gruppaktiviteter. Grupphemsgänget fick ihop sina kilometrar genom att trampa på en gemensam 
konditionscykel. Alla vinnare gratuleras!

           PRESENTKORT  
Nuutinen Pauliina, Joensuu

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

   
             RYGGSÄCK 

Puumalainen Sirkka, Kittilä
Matilainen Lea, Pieksämäki

Häkli Tuula, Ikalis
Fiskaali Raija, Karleby
Mikkonen Aaro, Kuopio

Salo Sisko, Lammi
Leppänen Petri, Jyväskylä

Poutiainen Lotta, Helsingfors
Karlsson Riitta, Reso
Koivisto Harri, Ackas

Rein Veikko, Saarijärvi
Juntikka Erkki, S:t Michel

Keskinen Sari, Tammerfors
Koivukangas Sirkka, Ranua

Kauppinen Eini, Kolari
Luhtala Aarne, Ylivieska

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


