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Nya guider uppmuntrar 
till bättre kondition
VAU har gett ut fyra guider om bättre 
kondition som är riktade till vuxna perso-
ner som har 1) synskada, 2) CP-skada 3) 
ryggmärgsskada eller 4) amputering eller 
dysmeli, och som önskar stöd för att börja 
med regelbunden motion. I guiderna Pa-
rempaan kuntoon ingår förutom grunderna 
i fysisk aktivitet och hälsosam näring ock-
så praktiska tips och knep. Det faktum att 
varje guide är riktad till endast en grupp 
av funktionsnedsättning möjliggör att de är 
lätta att dra nytta av i såväl rehabilitering, 
anpassningsträning som kamratstödsverk-
samhet.
   Guiderna finns i tryckt version och i pdf-
version, guiden för personer med synska-
dor finns också som html-fil och i Daisy-
format. Tryckta guider kan avgiftsfritt 
beställas hos VAU på adressen toimisto@
vammaisurheilu.fi (för fem eller fler guider 
tas ut en postavgift). Elektroniska versio-
ner finns avgiftsfritt på webben på adres-
sen www.vammaisurheilu.fi.
   Närmare information om guiderna: 
VAU, forskningschef Aija Saari, aija.saa-
ri@vammaisurheilu.fi, tfn 040 506 42 08.

Förändringens vindar

I november 2018 godkände styrelserna för Finlands Paralympiska kommitté 
och VAU ett intentionsavtal om att organisationernas funktioner ska sam-
manslås på ett sådant sätt att de från och med 1.1.2020 verkar som en enda 
organisation.
   Efter det här har man vidtagit åtgärder. Arbetstagarna har tillsammans med 
styrelserna funderat över ekonomi, struktur, nya stadgar, motion för barn och 
ungdomar, utövning av fritidsintressen, tävlings- och elitidrott samt samarbets-
partner och nätverk. För samarbetspartner och nätverk har man berättat om 
sammanslagningen. Så gott som alltid har svaret varit ”Äntligen, det här har 
vi faktiskt länge väntat på”. Trots att vi är två olika slags idrottsorganisationer, 
förenas vi av en vilja att påverka den finländska idrotts- och motionskulturen, 
en vilja att möjliggöra en smidig stig för idrottare och motionärer som har en 
funktionsnedsättning.
   Vi vill vara föregångare och möjliggöra förändringar, vi vill visa att en mi-
noritet som finns i marginalen kan påverka – om man vågar förändras. Sam-
manslagningen ger den nya organisationen större möjligheter än tidigare att 
påverka. Den nya organisationen kommer att förbli en organisation för VAU:s 
nuvarande drygt 260 medlemmar. Utöver det här kommer det med i organi-
sationen närmare 20 sådana grenförbund, där paraidrott är en del av dessa 
förbunds verksamhet.
   Sammanslagningen av Paralympiska kommittén och VAU innebär i viss 
mån att en cirkel sluts för den finländska handikappidrottens organisationsfält. 
Finlands Paralympiska kommittén (tidigare Finlands Paralympiska förening) 
grundades år 1994, för att det i Finland skulle finnas en aktör i likhet med den 
Olympiska kommittén som koordinerar finländsk handikapptoppidrott. För 
handikapptoppidrottens del skedde den största förändringen för fem år sedan 
då toppidrottsenheten vid Finlands Olympiska kommitté (HUY) grundades. 
Handikapptoppidrotten är numera en del av HUY:s verksamhet.
   Det här året kommer för VAU:s medlemmars del att vara ett år av viktiga 
möten. På ett extraordinarie förbundsmöte som ordnas på våren fattas officiellt 
beslut om sammanslagningen och de nya stadgarna. Efter det börjar planerin-
gen av den gemensamma verksamheten och ekonomin, så att allting är klart 
före början av 2020.

Solig vår i förändringens tecken,
Riikka Juntunen
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Utbildning för motionsansvariga 
i Pyttis 16.3

VAU:s traditionella utbildning för motionsansvariga 
ordnas också 2019. Den här gången sker utbildnin-
gen i Sirius Sport (Kotitie 10) i Pyttis, Kymmenedalen. 
På utbildningen erbjuds information om aktuellt inom 
VAU, inlägg om samarbetsmöjligheter och information 
om ansökan om finansiering av motionsverksamhet. 
I den praktiska delen av utbildningen bekantar sig 
deltagarna med bland annat mikrospel. Följ VAU:s 
webbplats, där program för utbildningen och annan 
information finns tillgänglig.
   Utbildningen är avgiftsfri för medlemmar i alla 
VAU:s medlemsföreningar (högst två deltagare per 
förening). I utbildningsdagen ingår morgon- och efter-
middagskaffe samt lunch. VAU ersätter inte rese- och 
logikostnader. Om ni inte har lämnat in uppgifter om 
den motionsansvariga i er förening eller om ni inte har 
utsett en motionsansvarig i er förening, kan ni ändå 
anmäla högst två personer till utbildningen.
  Anmälningar senast 1.3 och närmare information: 
Tiina Siivonen, tfn 040 833 48 69, tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi.

Det inledande seminariet om na-
turprojektet Luonto kaikille ordnas i 
Pajulahti 13.3

Inom ramen för projektet Luonto kaikille (2018–2020) 
utvecklas tillgänglighet och åtkomlighet i områden för 
naturturism i Päijänne-Tavastland. Dessutom stöds fun-
gerande företag inom naturturismbranschen i området 
att produktifiera och marknadsföra sina tillgängliga och 
åtkomliga tjänster.
   Projektets inledande seminarium, som är avgiftsfritt, 
ordnas i Pajulahti idrottscenter i Lahtis 13 mars 2019 
klockan 9.00–16.00. På seminariet får deltagarna ta 
del av intressanta inlägg om tillgängliga och åtkomliga 
områden för naturturism – med såväl utmaningar som 
stora möjligheter. På seminariet möts både användare 
av tillgängliga tjänster och turistföretag som producerar 
tjänster samt organisationer och andra intresserade.
   Programmet för det inledande seminariet finns på 
adressen www.vammaisurheilu.fi/luonto-kaikille.
   Anmälningar senast onsdag 6.3 på adressen 
www.lyyti.fi/reg/Luonto_kuuluu_kaikille
   Närmare information: VAU, projektchef Petri Rissanen, 
petri.rissanen@vammaisurheilu.fi, tfn 050 555 03 45.
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Ansök till KEHU, VAU:s utveck-
lingsprogram för motionsverk-
samhet

KEHU är ett utvecklingsprogram för motionsverk-
samhet för VAU:s medlemmar, föreningar och 
sällskap. Utvecklingsprogrammet är avsett för före-
ningar och sällskap som vill förnya eller utöka sitt 
motionsutbud. Inom ramen för utvecklingsprogram-
met utvärderas den nuvarande verksamheten och 
planeras och initieras ny verksamhet.
   Utvecklingsprogrammet är föreningsspecifikt. I 
utbildningen deltar aktörer endast från en förening. 
En förutsättning för att få komma med i programmet 
är att minst sex personer som är intresserade av 
föreningens motionsverksamhet deltar i programmet. 
Föreningen ansvarar endast för lokaliteter och trakte-
ring. VAU ansvarar för utbildarens utgifter.
   Ansökan till utvecklingsprogrammet pågår 1.4–
15.5. Föreningar och sällskap som har antagits till 
programmet meddelas senast före utgången av maj. 
Tidigast i augusti är det möjligt att ordna en utveck-
lingsdag. Föreningen eller sällskapet är med i projek-
tet cirka ett år.
   Ansökningsblanketter och närmare information om 
utvecklingsprogrammet finns här https://www.vam-
maisurheilu.fi/palvelut/jasenpalvelut/kehittamisohjel-
ma
   Läs om föreningen Helsingin ja Uudenmaan 
Näkövammaiset ry:s erfarenheter av KEHU https://
www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/6798-
helsingin-ja-uudenmaan-nakovammaiset-sai-kehu-
sta-paljon-irti-uusi-haku-aukeaa-huhtikuussa
   Närmare information: Tiina Siivonen, tfn 040 833 
48 69, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

Elektronisk enkät om funktionshin-
dertjänster och motion

Annetta Passi och Aino Odedeyi som studerar till reha-
biliteringshandledare vid yrkeshögskolan Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu förbereder ett lärdomsprov om 
stödtjänster för fritidsmotion för vuxna personer med 
funktionsnedsättning. Målet är att med en elektronisk 
enkät utreda om färdtjänster, assistanstjänster och mo-
tionshjälpmedel motsvarar behoven och hur de fungerar 
i praktiken. En länk till enkäten finns på webbplatsen 
vammaisurheilu.fi. De blivande rehabiliteringshandledar-
na önskar att så många personer med funktionsnedsätt-
ning och nedsatt rörelseförmåga som möjligt besvarar 
enkäten. Enkäten är öppen till slutet av februari 2019 
och avsikten är att lärdomsprovet är färdigt våren 2019.

Utbildningen för kamratstödshand-
ledare 2019 har inhiberats

Utbildningen för kamratstödshandledare Iloliikuttaja har 
inhiberats på grund av för få deltagare. Nästa utbildning 
ordnas 2020. Ansökan till utbildningen öppnas i augusti–
september 2019.
   Även Kuntostartti, som var planerad att ordnas i Tam-
merfors i januari, har inhiberats av samma orsak, det vill 
säga ett för litet antal deltagare.

Uppdatering av kontaktuppgifterna

Ni kommer väl ihåg att korrigera ändrade kontaktuppgif-
ter i er förening/sällskap och meddela dem till VAU, så 
att posten kan nå rätta personer. Adressen må sedan 
gälla en vanlig postadress eller en e-postadress, med-
dela den rätta till VAU. Uppgifterna kan uppdateras på 
VAU:s webbplats med en elektronisk blankett: https://
www.vammaisurheilu.fi/palvelut/jasenpalvelut/jasenyh-
distykset-ja-seurat.
   Du kan även ringa eller sända e-post till VAU:s byrå: 
tfn 044 752 93 60, toimisto@vammaisurheilu.fi
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