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Ansökan till utbildnin-
gen Iloliikuttaja är 
öppen
Kamratsstödsledare till motionsutbild-
ningen Iloliikuttaja har redan utbildats 
i flera år. Nu söker vi igen flera! Till 
utbildningen söker vi personer som 
är intresserade av motion och som 
förutom att de själva rör på sig också 
vill få andra att röra på sig och spri-
da glädjebudskapet om motion och 
rörlighet. Ingen tidigare erfarenhet av 
att vara instruktör krävs. Under utbild-
ningen får man handledning i instruk-
törsarbetet och lär sig olika gympale-
kar och spel. Utbildningen ger också 
färdigheter att anpassa motion enligt 
olika behov som motionärer kan ha. 
En Iloliikuttaja kan exempelvis verka 
som instruktör i föreningen.
  Utbildningen består av två veckoslut, 
1–3.2.2019 och 30.8–1.9.2019. Priset 
på utbildningen är 50 euro per veckos-
lut för medlemmar i VAU:s föreningar 
och inkluderar utbildning, kost, logi, 
utbildningsmaterial och utrustning. För 
andra än medlemmar i VAU:s med-
lemsföreningar och föreningar kostar 
utbildningen 350 euro per veckoslut.
  Anmälan på adressen https://www.
vammaisurheilu.fi/tapahtuma/6198-
iloliikuttaja-koulutuksen-starttikurs-
si-205136-30082018. Nere på sidan 
finns också en ansökansblankett som 
kan skrivas ut. Ansökningstiden går ut 
11.12.2018.
  Närmare information: Tiina Siivo-
nen, tfn 040 833 48 69, tiina.siivo-
nen@vammaisurheilu.fi.

Hej, hur går det? 
Hur kan vi stå till hjälp?

Under åren 2016–2018 har tyngdpunkterna i VAU:s verksamhet varit 
att främja en livskraftig handikappidrott och handikappmotion på lokal 
nivå. Med hjälp av Valtti-programmet har barn och ungdomar styrts mot 
en motionsinriktad livsstil. I många föreningar finns redan utbildade 
kamratstödsledare inom ramen för motionen Iloliikuttaja. Föreningar 
för olika grenar har öppnat sina dörrar också för personer med funk-
tionsnedsättning. Många olika motionsevenemang med låg tröskel 
ordnas av lokala aktörer, i många av de här evenemangen deltar Sovel-
tavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA (hjälpmedelsverksamhet inom 
anpassad motion).

Från år 2016 har föreningarna kunnat ansöka om att bli delaktiga i 
utvecklingsprogrammet KEHU, vars mål är att utveckla föreningarnas 
egen motion för sina medlemmar. I programmet har deltagit såväl loka-
la funktionshinderföreningar som idrottsföreningar. Trots att treårsperi-
oden upphör är utvecklingsprogrammet också i fortsättningen en del av 
VAU:s medlemsservice.

För att främja handikappidrott och handikappmotion måste vi synliggö-
ra det omfattande och nationella arbete som utförs i föreningarna. Vid 
årsskiftet kommer vi återigen att kontakta alla medlemsföreningar per 
telefon – då vi ställer frågan om hur vi på ett bättre sätt kan hjälpa och 
stå till tjänst.

Motionshälsningar,
Riikka och VAU:s personal



MEDLEMSBREV 4 / 2018

Motionsmånaden inleds i 
Tammerfors 26.1

Sätt på träningsdräkten och styr kosan mot Tam-
merfors! Motionsmånaden är en kampanj för fritid-
smotion som ordnas av Finlands Handikappidrott 
och -motion VAU som alla kan delta i oberoende av 
konditionsnivå. Kampanjmånaderna är februari och 
september. För starten i februari ordnas ett evene-
mang med olika inlägg och motionsaktiviteter. Alla 
kan delta i de smakprov på motion som ges antingen 
sittande eller stående oberoende av konditionen. 
För startevenemang får du de första anteckningarna 
för Motionsmånaden! Läs mer om Motionsmånaden 
på adressen www.kuntokuu.fi. Samtidigt publiceras 
också det nya Konditionskortet.
  Starten på Motionsmånaden sker i det nya Kauppi 
Sports Center (Kuntokatu 17) i Tammerfors lördagen 
den 26.1.2019 kl. 11.00–15.00. Evenemanget är av-
giftsfritt. På evenemanget finns inte allmänna assis-
tenter så ta med egen assistent om det behövs.
  Anmälningar senast 14.1 och närmare information: 
Tiina Siivonen, tfn 040 833 48 69, tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi.
  Vinnare i utlottningen av september månads 
Motionsmånad:
Ruponen Sirpa, Raumo
Mikkola Jasmin, Kotka
Aaltonen Anni, Tammerfors 
Isotalo Veijo, Ylivieska
Toikkanen Ritva, Leppävirta
Karvonen Kaisa, Åbo
Karioja Erkki, Helsingfors
Hakala Pirjo, Lannevesi
Räsänen Teuvo, Simpele
Asikainen Lea, Simpele
Ahonen Eero, Nyslott
Lehikoinen Seija, Lehmo
Rantanen Tiina, Sastamala
Kohonen Annikki, Imatra
Käkelä Ville, Karvia
Portaanpää Jouni, Björneborg
Luokkanen Irma, Lehtiniemi
Kauttio Martti, Salla
Ahonen Reino, Nyslott
Hyytiäinen Erno, Kristina
Kärkkäinen Katri, Kuopio
Ruotsalainen Markku, Muonio
Sundström Armi, Nummela
Talso Tiina, Suolahti
Tohmo Helka, Kouvola

Utbildning för motionsansvariga 
i Pyttis 16.3

VAU:s traditionella utbildning för motionsansvariga 
ordnas också 2019. Den här gången går utbildnin-
gen av stapeln i Kymmenedalen, Sirius Sport i Pyttis 
(Hemvägen 10). Utbildningen erbjuder information om 
aktuellt inom VAU, inlägg om samarbetsmöjligheter och 
genomgång av hur man kan ansöka om finansiering 
för motionsverksamhet. I den praktiska delen bekantar 
deltagarna sig med bland annat mikrospel. Följ med 
VAU:s webbsidor, där programmet och övrig information 
kommer att publiceras.
  Utbildningen är avgiftsfri för alla medlemmar i VAU:s 
föreningar (max. två deltagare per förening) I utbild-
ningsdagen ingår morgon- och eftermiddagskaffe samt 
lunch. VAU ersätter inte rese-/logiavgifter. Om ni inte 
har lämnat in uppgifter om den motionsansvariga i er 
förening eller om ni inte har valt någon, kan ni trots det 
anmäla högst två personer till utbildningen.
  Utbildningarna ordnas varje år på olika orter. År 2018 
ordnades utbildningen i Turenki, Janakkala och Rova-
niemi.
  Närmare information: Tiina Siivonen, tfn 040 833 48 
69, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi.
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Föreningsstöd kan sökas 
senast 14.12

Utvecklingsstödet för föreningsverksamheten (fö-
reningsstöd) är avsett för att ge barn och unga fler 
motions- och idrottshobbyer samt för att utveckla 
mångsidigt organiserad idrott och motion. Lokala, 
registrerade föreningar som ordnar motion och/eller 
idrott kan ansöka om understöd. Mottagaren beviljas 
understödet som behovsprövad specialunderstöd. 
Ansökningstiden går ut 14.12.2018 kl. 16.15. Avsikten 
är att fatta beslut om understöden före utgången av 
april 2019 (30.4). De sökande får ett skriftligt besked 
om beslutet.
  Syftet med föreningsstödet är att främja verksamhet 
med låg tröskel inom idrott och motion för barn och 
unga, att introducera innovativa verksamhetsmodel-
ler, att öka verksamhetens mångsidighet med hjälp 
av exempelvis nya grenar eller att inom en grenverk-
samhet ta fram ökad verksamhet på hobbybasis. Med 
hjälp av föreningsstödet kan man också stärka verk-
samhetens kvalitet och gemenskap, stödja frivilligt 
arbete och främja likställda, jämlika och tillgängliga 
möjligheter att delta i motion och idrott.
  Den minsta understödssumman är 2 500 euro och 
den största är 15 000 euro.
  Närmare information: https://minedu.fi/avustukset/
avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamis-
tuki-seuratuki-

Elektronisk enkät om funktion-
shindertjänster och motion

Annetta Passi och Aino Odedeyi som studerar till 
rehabiliteringshandledare vid yrkeshögskolan Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulu förbereder ett lärdomsprov 
om stödtjänster för fritidsmotion för vuxna personer 
med funktionsnedsättning. Målet är att med en elekt-
ronisk enkät utreda om färdtjänster, assistanstjänster 
och motionshjälpmedel motsvarar behoven och hur 
de fungerar i praktiken. En länk till enkäten finns på 
webbplatsen vammaisurheilu.fi i december. Informa-
tion om enkäten sänds också till VAU:s medlemsföre-
ningar. De blivande rehabiliteringshandledarna önskar 
att så många personer med funktionsnedsättning och 
nedsatt rörelseförmåga som möjligt besvarar enkä-
ten. Enkäten är öppen till slutet av februari 2019 och 
avsikten är att lärdomsprovet är färdigt våren 2019.

VAU:s medlemsenkät om verksam-
heten 2018

I enkäten kartlägger vi medlemsföreningarnas mo-
tionsverksamhet under år 2018. Den elektroniska 
medlemsenkäten kommer också separat att sändas till 
föreningarnas ordförande. Medlemsenkäten ska besva-
ras senast 31.1.2019. Samtidigt blir föreningarnas och 
motionssällskapens kontaktuppgifter uppdaterade.
Till medlemsenkäten kommer du via den här 
länken: https://www.webropolsurveys.com/
S/8CF0CFB1600A8BD1.par

Kvinnoseminarium i Pajulahti 8–9.3

År 2018 ordnades i Pajulahti det första KokoNAIS -se-
minariet med fokus på motion och idrott för flickor och 
kvinnor. Nu är det dags igen! Seminariet som ordnas i 
Pajulahti 8–9.3.2019 är riktat till personer som anser att 
det i den mansdominerade motions- och idrottsvärlden 
behövs mer mångfald och utrymme för kvinnor i olika 
roller. Teman är motion, innebörden att vara kvinna och 
jämlikhet. Diskussionerna inleds av kvinnor med funk-
tionsnedsättning från motionsidrottens brokiga fält.
  Under seminariets första dag bekantar sig deltagarna 
med olika motionsformer och under seminariets andra 
dag får deltagarna ta del av berättelser med verklighets-
bakgrund, föreläsningar och pausgymnastik.
  Anteckna datumet i din kalender och gå till adressen 
www.vammaisurheilu.fi där du får anmälningsanvisnin-
gar och noggrannare program.
  Närmare information: Pajulahti, Virpi Remahl, 
puh. 044 7755 350, virpi.remahl@pajulahti.com


