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VAU:s diskussions-
kvällar om framtiden
VAU ordnar på våren diskussionskvällar 
med temat handikappidrott och handi-
kappmotion på olika orter i Finland. Målet 
med turnén är att höra motionärernas, 
föreningarnas och sällskapens önskemål 
visavi VAU. Under diskussionskvällarna 
diskuteras vad VAU ska arbeta för i fram-
tiden. Alla evenemang ordnas klockan 
17.00–18.30.

Datum och orter
• 5.2. Åbo
• 7.2. Helsingfors
• 8.2. Björneborg
• 12.2. Tammerfors
• 14.2. Joensuu
• 15.2. Kuopio
• 21.2. Rovaniemi
• 28.2. Villmanstrand
• 9.3. Tavastehus
• 12.3. Lahtis
• 14.3. Uleåborg
• 15.3. Seinäjoki
• 26.3. S:t Michel
• 28.3. Jyväskylä

Anmälningar görs med en elektronisk 
blankett på adressen 
www.vammaisurheilu.fi

Närmare information: Riikka Juntunen, 
riikka.juntunen@vammaisurheilu.fi, tfn 
0400 340 091.

VAU:s förbundsmöte i 
Helsingfors 28.4
VAU:s stadgeenliga förbundsmöte hålls i 
Radisson Blu Royal Hotel (Runebergsga-
tan 2) i Helsingfors lördagen den 28 april 
2018. På mötet väljs förbundsstyrelse 
och förbundsfullmäktige och fattas beslut 
om verksamheten för de nästa tre åren. 
Närmare information lämnas av Riikka 
Juntunen, riikka.juntunen@vammaisurhei-
lu.fi, tfn 0400 340 091.

Ska vi förtsätta i samma banor som 
tidigare?

VAU:s förbundsmöte samlas i Helsingfors 28.4 för att besluta om valen för 
verksamheten för de kommande åren. På mötet har VAU:s alla medlemsföre-
ningar och medlemssällskap en röst, totalt 249 röster på basis av det aktuella 
medlemsantalet i förbundet. På det föregående förbundsmötet våren 2015 
konstaterades att de val som gjorts har varit bra, men att all verksamhet inte 
nödvändigtvis har uppskattats.
  Förberedelser inför det kommande mötet har delvis redan gjorts med hjälp av 
fjolårets medlemsenkät som besvarades av 128 personer. I svaren bedömde 
man att VAU har lyckats bäst när det gäller tävlingsidrott för personer med 
funktionsnedsättningar och arbete med att utreda förhållanden på idrottsplat-
ser och svagast när det gäller stödet till förningar och sällskap. Skillnaderna 
mellan de olika områdena var ändå mycket små.
  Enligt bedömningarna är VAU:s arbete att utreda förhållanden på idrottsplat-
ser lyckat, medan skillnaderna mellan tillgången på idrotts- och motionstjäns-
ter på olika orter är stora. På lokalnivå märks också verksamhet som syftar till 
inklusion, som kommer bäst till synes i att idrottssällskapen har vaknat till insikt 
om att personer med funktionsnedsättningar också ska inkluderas i deras 
verksamhet.
  Överlag är man nöjd med de internationella framgångarna inom tävlingsidrott 
och anser att träningsförhållandena för idrottare med funktionsnedsättningar 
har blivit bättre. Av svaren framgår också att möjligheterna till tävlingar är för 
små i Finland. Minskad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar och en regional 
ojämlikhet i tillgången på tjänster bekymrar många.
  Av VAU önskas främst en roll som den mest sakkunniga inom handikappidrott 
och handikappmotion, som en partner med grenförbunden och som informa-
tör och garant för att behoven hos personer med funktionsnedsättningar inte 
förbises.
  Före förbundsmötet ordnas på 14 orter diskussionskvällar med handikappid-
rottens och handikappmotionens framtid som tema. Välkomna med och disku-
tera huruvida vi ska fortsätta i samma banor eller våga göra nya fördomsfria 
val! 

Riikka Juntunen, verksamhetsledare 

www.vammaisurheilu.fi


MEDLEMSBREV 1 / 2018

Idrottsgemenskapen flyttade och 
VAU med den

VAU flyttade med cirka 50 grenförbund och föreningar 
från Böle i Helsingfors några kilometer mot nordväst till 
Sockenbacka. Den nya post- och besöksadressen är Fin-
lands Handikappidrott och -motion VAU rf, Gjuterivägen 
10, 4 vån., 00380 Helsingfors. De övriga kontaktuppgifter-
na är desamma.

Motionsmånaden kommer – nu 
ska vi skida!

Motionsmånaden är en konditionsträningskampanj som 
VAU koordinerar, som förs två gånger om året. Årets 
första Motionsmånad pågår 1–28.2. Konditionskort kan 
beställas hos VAU eller skrivas ut på webbplatsen Kun-
tokuu.fi. På samma webbplats kan du också fylla i ett 
elektroniskt e-konditionskort. Temat för februari månads 
Motionsmånad är skidåkning. Temat presenteras på ad-
ressen Kuntokuu.fi, där vi publicerar artiklar om skidåk-
ning. Kom ihåg att besöka webbplatsen och få goda tips 
om skidsport både på skidor och i kälke.

Vi har ny adress, kom således ihåg att sända ditt kondi-
tionskort på adressen VAU rf, Gjuterivägen 10, 4 vån., 
00380 Helsingfors. För att korten ska hinna med i Mo-
tionsmånadens utlottning ska de sändas in senast 15.3. 
De personer som fyller i e-kort deltar automatiskt i utlott-
ningen.

Finansiellt stöd för medlemsföre-
ningarnas motion

På VAU:s webbplats har vi gjort upp en lista över sti-
pendier och understöd som medlemsföreningarna och 
enskilda personer kan ansöka om. Understöd beviljas för 
bland annat motionsförsök, redskap o.s.v. Mera informati-
on finns på adressen www.vammaisurheilu.fi/palvelut/
jasenpalvelut/apurahat-ja-tuet. Som påminnelse vårens 
ansökningstider.
• Ahos-stipendiet (för utbildningar) – senast före utgån-
gen av februari
• Understöd för handikappidrott (personer med nedsatt 
rörelseförmåga) – senast före utgången av mars
• Startti-stipendiet – senast före utgången av april

Förfrågan om medlemsinforma-
tion – du har väl kommit ihåg att 
fylla i förfrågan?

Tack till alla som besvarade VAU:s förfrågan om med-
lemsinformation. Nu har vi bland annat kunnat uppdatera 
kontaktuppgifterna.

Kommande evenemang

3.3 Utbildning för motionsansvariga, Kiipula, Janakkala
Det finns fortfarande platser kvar! Anmälningar: Tiina 
Siivonen, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, tfn 040 833 
48 69

9–10.3 Seminariet KokoNAISseminaari, Pajulahti
I programmet ingår lättsam introduktion till vintermotion 
och ett seminarium som behandlar funktionshinderidrott 
och kvinnlighet ur olika perspektiv. Och vi ska inte glömma 
bort kvällssamvaron! 
Anmälningar: www.pajulahti.com/kokonaisseminaari

9–18.3 Paralympiska vinterspel, Pyeongchang, 
Sydkorea
De paralympiska vinterspelen ordnas strax efter de olym-
piska spelen i Pyeongchang i Sydkorea. För de finländska 
idrottarnas del finns medaljförväntningar åtminstone för 
snowboardåkaren Matti Suur-Hamari och skidlöparen 
Ilkka Tuomisto. Tävlingarna visas på Yles kanaler, med 
bland annat VAU:s Tuomas Törrönen som kommentator!
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