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VAU har fått en ny 
styrelse
VAU:s förbundsmöte valde i april en ny 
styrelse för organisationen för den näs-
ta Error! Hyperlink reference not valid.
treårsperioden. Som styrelsens ordföran-
de fortsätter helsingforsaren Erkki Lönn-
rot. Av övriga medlemmar i den tidigare 
styrelsen fortsätter endast Jyry Louki-
ainen från Villmanstrand, som är ordfö-
rande för Etelä-Saimaan Invalidit. Till nya 
medlemmar i styrelsen valdes idrottaren 
Pinja Ekström från Lahtis, som genom-
gått organtransplantation, landslagsträna-
ren i boccia Jan Huopainen från Helsing-
fors, handikappryttaren Marja Mikola från 
Träskända, organisationsaktiva Hannu 
Huovinen från Lahtis, Riikka Pyykkö 
från Tammerfors, mamma till en Special 
Olympics idrottare samt fysioterapeuten, 
styrelseproffset och tidigare olympiasim-
maren Maarit Sihvonen från Uleåborg.

Närmare uppgifter om den nya styrelsen 
lämnas av verksamhetsledaren Riikka 
Juntunen, tfn 0400 340 091, riikka.juntu-
nen@vammaisurheilu.fi.

Ändringar i Motionsmå-
naden i september
Motionsmånaden förnyas! Konditionskor-
tet för september månad kan skrivas ut 
på adressen www.kuntokuu.fi/kuntokortti/
paperinen-kuntokortti från och med slutet 
av augusti. Du kan också registrera ett e-
kort, det vill säga när som helst registrera 
dig som användare av ett elektroniskt kort 
som fylls i på webben. Alla användare av 
e-kort deltar automatiskt i en utlottning.
Om du använder ett kort som skrivs ut ska
du som tidigare sända det till VAU efter ut-
gången av september antingen direkt eller
via din förening. Vi håller oss i rörelse!

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

Från ord och önskemål till handling 
– tillsammans mot ökad rörelse!

Under den gångna sommaren besökte jag 14 orter och diskuterade 
framtiden för VAU:s handikappidrott och handikappmotion med VAU:s 
medlemsföreningar. Redan under de första diskussionskvällarna ak-
tualiserades frågan om VAU:s stöd för lokal verksamhet. Hur kan VAU 
stödja verksamheten på lokal nivå? Vad önskar föreningarna?

Under de följande diskussionskvällarna ställde jag de här frågorna och 
fick till svar ”euron för lokala motionsevenemang”. Efter det här initiati-
vet fattade vi beslut om att VAU i fortsättningen delar ut stöd till sina fö-
reningar. Stöd kan ansökas för ett evenemang som ordnas av minst två 
medlemmar som representerar VAU:s olika bakgrundsaktörer. Sökande 
kan exempelvis vara en funktionshinderförening och en stödförening 
för personer med utvecklingsstörning eller en förening och ett idrotts-
sällskap. Stöd beviljas högst 250 euro per evenemang.

Med det här exemplet uppmuntrar jag alla föreningar att vara i kontakt 
med VAU:s byrå. Tack vare ett konkret utvecklingsförslag fick vi en 
stödform som utökar samarbetet och möjligheterna på lokal nivå. Det 
finns säkert andra behov, likaså förslag – nu ska vi tillsammans söka 
lösningar för ökad rörelse.

Medan sommaren knackar på dörren uppmuntrar jag er alla att röra på 
er. Bege er iväg till platser på nära håll eller till platser längre bort, till 
egen gård, till leder eller rutter och njut av den friska luften och naturen!

Sommarhälsningar på hela VAU:s byrås vägnar,

Riikka Juntunen, verksamhetsledare

www.kuntokuu.fi/kuntokortti/paperinen-kuntokortti
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Delta i evenemanget för anpassad 
motion i Helsingfors!

Ett evenemang kring anpassad motion ordnas i yrkeshög-
skolan Arcada i Helsingfors 21–22.8. På det nationella 
evenemanget som ordnas vart fjärde år, där man dryftar 
aktuella frågor inom idrott och motion för personer med 
nedsatt rörelse- och funktionsförmåga, har deltagarna 
möjlighet att lyssna på sakkunniga inom branschen och 
på aktörer på fältet samt utbyta erfarenheter och träffa 
kolleger.

Teman är bland annat digitalisering och spelifiering, natur-
motion, behov av information om funktionsnedsättning och 
motion, inklusion, jämlikhet, mätning av funktionsförmå-
gan, avslappning och anpassad motion på svenska.

Anmälningsanvisningar, avgifter, tips om inkvartering, pro-
gram och övrig information samt direkta webbsändningar, 
som erbjuds för första gången, finns på adressen http://lts.
fi/soveltava-liikunta.

I september firar vi utbildningar-
nas SUPERMÅNAD

SUPERSYYSKUU med utbildningar inom handikappidrott 
och anpassad motion inleds med de intressanta temaut-
bildningarna Meitä on moneksi, där man utgående från 
olika grupper av funktionsnedsättningar går på djupet med 
specialdrag inom idrott och motion. I utbildningarna, som 
ordnas i Sporttitalo i Sockenbacka i Helsingfors, kan man 
delta avgiftsfritt och utbildningarna kan man också följa 
på VAU:s Youtube-kanal antingen som direkta sändningar 
eller senare på en lämplig tidpunkt.

• 3.9 Utbildningen Meitä on moneksi kl. 18.00–19.00 & te-
masession om utvecklingsstörningar kl. 19.30–20.30 (som 
erfarenhetsutbildare Sanna Sepponen)
• 4.9 Temasession om nedsatt synförmåga kl. 18.00–
19.00 (som erfarenhetsutbildare Jarno Saapunki)
• 5.9 Temasession om motion för personer som genomgått 
organtransplantationer kl. 18.00–19.00 (som erfarenhet-
sutbildare Pinja Ekström)
• 6.9 Temasession om nedsatt rörelseförmåga kl. 18.00–
19.00 (som erfarenhetsutbildare Tiina Siivonen)

Närmare information om temasessionerna och utbildnin-
garnas SUPERSYYSKUU: www.vammaisurheilu.fi

Höstens utbildningar för kamrats-
tödsinstruktörer

Reumaförbundet ordnar utbildningsdagar för föreningar-
nas motionsansvariga och kamratstödsinstruktörer, där 
deltagarna får grundläggande information om och hand-
ledning i Asahi-hälsomotion. Handledningserfarenheter är 
till nytta, men ändå inget krav för deltagande i utbildnin-
gen. Som utbildare verkar Jore Marjaranta, som också är 
känd som musiker.

Utbildningar: Vasa lö. 15.9, Helsingfors lö. 22.9, Joensuu 
fre. 28.9.

Anmälningar och närmare information: https://www.reuma-
liitto.fi/fi/reumaliitto/tule-mukaan-osallistu/liikunta.

Viivi inför nya utmaningar

Viivi Kuja-Kyyny, som har arbetat som VAU:s med-
lemstjänstkoordinator, har 1.6 börjat arbeta i handbollssäll-
skapet Riihimäen Cocks. Vi önskar Viivi lycka till med de 
nya uppgifterna!

http://lts.fi/soveltava-liikunta
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